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Uitvoeringsplan speelplekken de Berg 2019-2023
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De speelruimtevisie van de gemeente Amersfoort is vertaald naar zeven spelregels 
voor goed buitenspelen. Deze zijn in 2017 opgesteld in samenwerking met de 
gemeenteraad en kinderen uit de gemeente. In 2018 is de speelruimte van de 
Berg getoetst aan de hand van deze spelregels. De speelruimte van de Berg Noord 
en Zuid zijn samen in één traject behandeld. 

Het onderzoek bestaat uit een speelruimteanalyse, verschillende buurtschouwen 
langs de speelplekken met kinderen en ouders en een bewonersavond.
Hieronder zijn per spelregel de belangrijkste bevindingen terug te vinden en 
worden er aanbevelingen gedaan waar, bij het uitrollen van het uitvoeringsplan 
voor speelplaatsen, rekening mee gehouden wordt. 

2  

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

In deze buurt is een tweedeling aanwezig. Enerzijds zijn er kleine speelplekjes 
aanwezig met een beperkte speelwaarde en vrije speelruimte, bijvoorbeeld locaties 
08 of 10. 
Anderzijds zijn er ruim opgezette speelplekken aanwezig met veel vrije speelruimte 
er omheen, bijvoorbeeld in het Van Stolbergpark of de speelplekken rondom de 
Surinamelaan.

In de wijk zijn bossen of parken aanwezig waar kinderen zelfstandig op avontuur 
kunnen gaan.

Aanbevelingen voor uitvoering
•  Stimuleren van informeel spelen in de verschillende bossen en parken 

in de wijk door middel van natuurlijke speelaanleidingen
• Bij de herinrichting van speelplekken het groen meenemen
• Op bestaande speelplekken het groen en de ruimte beter benutten 

om meer avontuurlijke speelplekken te realiseren

In de ene buurt zijn meer speel- en sportvoorzieningen aanwezig dan de andere 
buurt. In de Berg Noord is momenteel één speelplek aanwezig, in samenspraak 
met bewoners zijn daarom twee zoeklocaties aangewezen voor een mogelijke extra 
speelvoorziening. In de Berg Zuid liggen meer speelvoorzieningen, vooral rondom 
het Van Stolbergpark en in het zuiden van de wijk. Op het terrein van voormalig 
ziekenhuis Lichtenberg worden een sport- en een speelplek ontwikkeld als onderdeel 
van een nieuwbouwproject.

In het Van Stolbergpark is een grote sportvoorziening aanwezig waarvan de meeste 
jongeren uit de wijk (en omliggende wijken) gebruik kunnen maken. 

Daarnaast is er één trapveld aanwezig in de wijk, het aanbod is daarmee minimaal.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Impuls van speelplekken door het toevoegen van toestellen, natuurlijke 

speelaanleidingen of speelpleintjes
• Waar mogelijk kleine speelplekjes uitbreiden tot buurtplekken,
• Aanleggen van nieuwe speelplek(ken) in de Berg Noord
• Beweegrondje De Berg Noord, initiatief hiervoor ligt bij de bewoners

In de Berg Noord, met een beperkt aanbod, is geen duidelijke populaire speelplek 
aanwezig. Kinderen spelen wel graag op ‘informele’ locaties zoals Limvioveld. 

In de Berg Zuid is een gemêleerd aanbod aanwezig, met populaire speelplekken, zoals 
Van Stolbergpark (03) of de Madoerastraat (11) en speelplekken die ruimte bieden om 
het aanbod diverser te maken.

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

doelgroep, vergroten verblijfs- en speelwaarde) door toepassen 
zitmogelijkheden en toestellen die samenspel stimuleren

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

De speelplekken zijn over het algemeen schoon en heel. Op een enkele plek is er 
sprake van aanslag. Op enkele speelplekken in de Berg hebben de ondergronden 
aandacht nodig. Deze zijn verouderd en daardoor minder fris.

Enkele bewoners hebben aangegeven dat er overlast is van hondenpoep op enkele 
groenzones rondom de verschillende speelplekken. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Het uitgangspunt is dat bij vervangingen van de speelplekken 

gekozen wordt voor een inrichting passend binnen de kaders van het 
Bergkwartier

• Verouderde speelplekken opknappen/opfrissen als toestellen ‘op’ zijn 
(versleten, vernield, o.i.d.)

Veel van de straten in de Berg zijn breed opgezet en vooral gebruikt door 
bestemmingsverkeer. Kinderen kunnen hierdoor prima op straat spelen. In de buurt 
rondom het Van Stolbergpark zijn verschillende autovrije straten of hofjes aanwezig, 
waardoor kinderen helemaal vrij spel hebben. Daarnaast liggen de groenzones voor 
de meeste kinderen binnen handbereik, hier kunnen zij hun eigen spel maken of op 
avontuur gaan.

Op een aantal speelplekken wordt duidelijk weinig gespeeld, dit komt vooral door de 
beperkt uitdagende inrichting.

Aanbevelingen voor uitvoering
• In het Bergkwartier zijn verschillende goede voorbeelden aanwezig 

waar gespeeld kan worden op de speelplek zelf, maar ook in het 
omliggende groen, bijvoorbeeld in het gebied rondom de Surinamelaan 
en Curaçaolaan. Bij nieuwe (her)inrichting van speelplekken ook de 
omgeving meenemen.

Op verschillende locaties in de Berg zijn clusters van speelvoorzieningen aanwezig, 
deels buurtplekken, maar ook diverse kleine speelplekjes. Deze speelplekken voegen 
niets of nauwelijks iets toe aan de speelruimte. Door deze in te richten zonder 
toestellen kan nieuwe speelruimte worden bedacht waar kinderen zelf spelletjes 
voor kunnen bedenken.

Daarnaast kunnen huidige speelpleintjes of ravotplekken beter benut worden of 
worden uitgebreid voor meer speelwaarde.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Omvormen van kleine speelplekjes die een beperkte speelwaarde 

hebben of op steenworp afstand liggen van een centrale speelplek. 
Bijvoorbeeld als leuk speelpleintje of ravotplek voor de buurt.

Spelen kan

 

overal!

De woonbuurten zelf zijn redelijk rustig, met ruime straatprofielen en brede  stoepen, 
waardoor kinderen zich veilig kunnen verplaatsen. Wel zijn er diverse harde barrières 
aanwezig in de wijk, zoals de uitvalswegen Utrechtseweg en de Leusderweg. Verder 
zijn er harde begrenzingen aanwezig in De Berg. Aan de noordkant ligt het centrum- 
en stationsgebied. Aan de zuidkant wordt de wijk begrenst door bossen

Binnen de meeste buurten is het speelaanbod gelijkwaardig. Uitzondering daarop is 
een groot deel van de Berg Noord, met name ten oosten van Limvioveld.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Bevorderen bereikbaarheid speelplekken door in te zetten op 

kindvriendelijke routes tussen de speelplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld 
door oversteekpunten te ontwikkelen bij de harde barrières of het 
uitstippelen van autoluwe routes door de buurt

Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen

Uitvoeringsplan speelplekken de Berg 2019-2023
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Opheffen locatiesOpheffen locaties

(Her)inrichten: compleet
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Herinrichten: impuls

Compleet herinrichten in 2019-2020
Speelplek gelijkwaardig herinrichten plus 
een impuls door natuurlijk spelen. 
Voor de doelgroep van 0-12 jaar.

Inrichten, verwacht 2021-2023
Het terrein van voormalig ziekenhuis 
Lichtenberg wordt omgevormd tot 
woonwijk. Onderdeel van de ontwikkeling is 
een speelplek. Doelgroep wordt 0-12 jaar.

Inrichten, verwacht 2019-2020
Nieuwe locatie, exacte locatie is nog nader 
te bepalen. 

De doelgroep wordt 0-12 jaar.

Inrichten, verwacht 2021-2023
Het terrein van voormalig ziekenhuis 
Lichtenberg wordt omgevormd tot 
woonwijk. Onderdeel van de ontwikkeling 
is een sportplek. Doelgroep wordt 0-12 jaar.

Compleet herinrichten in 2019-2020
Wordt een speelplek voor de buurt. In 
overleg met bewoners wordt gekeken of 
de plekken 09 en 10 eventueel worden 
opgeheven. Doelgroep wordt 0-12 jaar.

Opheffen in 2021-2023
Speelplek met beperkte speelwaarde. 
Diverse grote speelplekken in de directe 
omgeving. Opheffen wanneer de toestellen 
op zijn.

Opheffen in 2019-2020
Op het terrein van voormalig ziekenhuis 
Lichtenberg worden twee nieuwe plekken 
ontwikkeld. Deze minimale speelplek wordt 
daardoor overbodig.

 Madoerastraat

 speelplek Lichtenberg

 Limvioveld

 sportplek Lichtenberg Javastraat

 Surinamelaan  Huijgenslaan
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Zoekgebieden nieuwe locaties: 
Drie opties worden onderzocht om zo 
de speelwaarde te verhogen. Rondom 
de Nassaulaan wordt de mogelijkheid 
onderzocht voor een locatie met 
speelaanleidingen of -toestellen.
Rondom de Berkenweg wordt 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn 
voor het spelen in de buurt. Onderzocht 
wordt of een van de aanwezige bedrijven 
(of de school) ruimte beschikbaar heeft 
op hun terrein.
De derde zoeklocatie voor een nieuwe 
voorziening is het gebied rondom de 
Daam Fockemalaan / Treublaan.

Herinrichting (compleet of impuls):
Bij een herinrichting wordt de speelplek 
opnieuw ingericht. Verouderde 
toestellen of onder-gronden worden 
vervangen en/of er komt ruimte voor 
iets totaal nieuws. De huidige inrichting 
is niet per definitie leidend voor de 
nieuwe inrichting.

Afhankelijk van de type impuls 
wordt de speelplek uitgebreid met 
speeltoestellen, natuurlijk spelen of een 
speelpleintje.

(her)inrichten 
        compleet

Legenda uitvoering

herinrichten 
          impuls

opheffen loca�e18-nr

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

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:
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openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek
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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:

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen
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Inspiratiebeelden: spelen zonder toestellen 2018-2022
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Inspiratiebeelden 
Speelpleintje, inrichtingsmogelijkheden Ravotplek, inrichtingsmogelijkheden

Omvormen: ‘groen’ 

Omvormen in 2020-2022
In de buurt ontbreekt een leuke ravotplek 
met natuurlijke speelaanleidingen. Op 
deze plek wordt voorgesteld een meer 
avontuurlijke groene speelplek te realiseren.

Omvormen in 2018-2019
Speelplek met beperkte speelwaarde.  
De ruimte is te beperkt om hier een met 
toetellen te werken. Een speelpleintje met 
speelaanleidingen is een prima alternatief.

Omvormen in 2018-2019
Deze speelplek heeft in de huidige situatie 
weinig speelwaarde. Als speelpleintje met 
speelaanleidingen waarschijnlijk leuker. 

Omvormen in 2018-2019
Speelplek ligt nabij grote speeltuin, daarom 
wordt deze locatie omgevormd naar een 
speelpleintje waar andere speelvormen 
kunnen worden aangeboden.

Omvormen: ‘speelpleintje’

 Isseltseveld  Lobeliastraat  Crocusstraat  Chrysantstraat20 07 10 14

Omvormen in 2018-2019
Speelplek met beperkte speelwaarde. 
Nieuwe speelvoorziening aanwezig bij 
locatie 18. Voetbaldoelen blijven behouden 
en de plek wordt aangevuld met natuurlijke 
speelaanleidingen.

 Larixstraat19
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