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VOORWOORD
Voor u ligt een inventarisatie van de speelgelegenheden in de gemeente Woudenberg. De
inventarisatie geeft een beeld van het gebruik en de kwaliteit van de bestaande speelplekken
voor de jeugd. Naast observaties hebben er gesprekken plaatsgevonden met zowel kinderen
als ouderen, met als doel de wensen met betrekking tot speelvoorzieningbehoeften in beeld te
krijgen. De resultaten van de inventarisatie leidden tot een aantal aanbevelingen die de gemeente Woudenberg handvatten biedt tot het ontwikkelen van een speelruimtebeleid.
Het rapport is als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de aanleiding en het doel van de inventarisatie. Tevens
wordt aangegeven hoe de aanpak is geweest om uiteindelijk tot de aanbevelingen te komen.
In hoofdstuk 2 wordt een theoretisch kader geschetst met betrekking tot jeugd en speelruimte.
Ingegaan wordt op het spelen van de jeugd in de woonomgeving en de voorwaarden met betrekking tot speelruimte. Als laatste wordt ingehaakt op verschillende aspecten van speelruimtebeleid.
Hoofdstuk 3 bevat de doelgebieden als ruimtelijke kaders tijdens de inventarisatie. Er wordt
ingegaan op de informele en formele speelplekken naar aanleiding van de inventarisatie.
In hoofdstuk 4 worden naar aanleiding van de inventarisatie de aanbevelingen per doelgebied
gedaan. Tevens worden de prioriteiten gesteld binnen het kader van het totale pakket van
aanbevelingen.
In drie bijlagen geven de plattegronden weer waar de verschillende leeftijdsgroepen spelen.
Utrecht, 22 oktober 1998
Gerda Kooij,

les Niëns,

Adviseur Schakels
uitvoering inventarisatie

Senior adviseur Schakels
begeleiding inventarisatie
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Rapportage speelruimte Woudenberg

1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding inventarisatie

In het verleden is de gemeente gestart met de aanleg van speelvoorzieningen voor kinderen. In Q
de gemeente zijn ongeveei^formele speelvoorzieningen, met name ingericht voor de jeugd
ƒ
van 0-6 jaar. Binnen het bestemmingsplan 'het Zeeland' is begin 1998 voor de oudere jeugd
een voorlopige voorziening, een 'hangplek', ingericht. Ook voor de jeugd 0-12 jaar zijn er
reeds drie speelplekken gerealiseerd. In het verdere onderzoek worden deze reeds geraliseerde
speelplekken niet meegenomen. De hangplek daarentegen en twee nieuwe speelplekken wordt
in zowel hoofdstuk drie als vier beschreven. De lokale schaatsvereniging heeft de gemeente
benaderd met het verzoek om middelen beschikbaar te stellen voor de aanleg van een schaatsen skeelerbaan (zogenaamde combibaan).
Door middel van de inventarisatie wil de gemeente zicht krijgen of er binnen de vier kwadranten voldoende spreiding bestaat en voldoende variëteit is aan veilige formele en informele
speelvoorzieningen voor de jeugd. De gemeente wil komen tot een algemeen erkende visie
ten aanzien van speelruimte voor jeugdigen. Deze visie dient een toetsingskader te zijn bij het
beoordelen van plannen met betrekking tot ruimtelijke ordening.
1.2

Doel van de inventarisatie

De gemeente Woudenberg wil komen tot een integraal speelruimtebeleidsplan voor de jeugd
van 0-25 jaar. Hierbij dient expliciet aandacht te zijn voor de jeugd van 12-17 jaar. Door middel van een inventarisatie dient er ingegaan te worden op de volgende kwesties:
• de kwaliteit van de bestaande speelvoorzieningen;
• de aard en mate van gebruik van bestaande speelvoorzieningen;
• de gewenste aanpassingen, verbeteringen en aanvullingen van het bestaande speelvoorzieningenniveau ;
• formuleren van een toekomstvisie ten aanzien van speehuimte;
• formuleren van een speelbeleidsplan met conclusies, aanbevelingen en een plan van aanpak en kostenraming voor het verbeteren en instandhouden van de kwaliteit van speelvoorzieningen.
Door middel van de inventarisatie wordt een beeld gegejtenvan de feitelijk bestaande formele ^
en informele speelplekken. Het gaat hierbij in totaal orir 52jformele en informele speelplekken, inclusief de schoolpleinen van het openbaar en bijzböaer onderwijs. De mate van gebruik
wordt in kaart gebracht, als ook de wensen en behoeften van belanghebbenden, kinderen en
volwassenen.
Op basis van de verkregen feitelijke gegevens doet Schakels aanbevelingen met betrekking tot
het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van de speelplekken waar de gemeente direct
invloed op heeft.
1

1 Hierbij dient aandacht te zijn voor het ontwikkelde speelplan en de voorlopige hangplek van het bestemmingsgebied 'het Zeeland', de wensen en mogelijkheden voor jongerenontmoetingsplekken en de combibaan.

1
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1.3

Aanpak van de inventarisatie

1.3.1 Fasering
Ten behoeve van het verkrijgen van de gegevens en het doen van aanbevel|ingen is een gefaseerde aanpak gehanteerd:
Fase 1, verzamelen van gegevens:
• in kaart brengen van bestaande speelplekken, doelgebieden en speelvri^ndelijkheid van de
buurten;
• vaststellen van barrières;
• vaststellen van algemene bespeelbaarheid van de buurten.
Fase 2, beoordelen van de speelplekken:
• inventariseren van het gebruik;
• beoordelen van de vormgeving;
• beoordelen van de bereikbaarheid;
• beoordelen van de veiligheid.
Fase 3, verzamelen van demografische gegeven:
• weergave van statistische gegevens;
• weergeven van concentraties kinderen.
Fase 4, inventariseren van de wensen betrokkenen:
• voeren van gesprekken met kinderen;
• voeren van gesprekken met volwassenen;
• inventariseren van mogelijke weerstanden.
Fase 5, weging van de speelplekken:
• vaststellen feitelijk gebruik per speelplek;
• vaststellen speelwaarde per speelplek.
Fase 6, weging van de doelgebieden:
• vaststellen van de bespeelbaarheid van de doelgebieden per leeftijdsgro< sp
Fase 7, doen van aanbevelingen:
• verbeteringsvoorstellen per speelplek;
• formuleren van aanbevelingen;
• aangeven van prioriteiten;
• formuleren van een plan van aanpak voor verbetering;
• formuleren van voorstellen met betrekking tot handhaven kwaliteit.
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1.3.2 Werkwijze
Bij het opzetten van de inventarisatie en verzamelen van de gegevens is gebruik gemaakt van
verschillende bronnen:
Bestaand materiaal
De aanpak van het onderzoek wordt gedaan met een door Schakels ontwikkeld instrument
voor het opstellen van een speelruimteplan; een instrument voor het ontwikkelen van lokaal
speelruimtebeleid. Daarnaast is gebruik gemaakt van het door NUSO Noord-Brabant ontwikkelde model voor speelruimteplanning.
Door de gemeente Woudenberg is een inventarisatie gemaakt van de bestaande formele
speelplekken in de gemeente. Deze gegevens zijn als basis gebruikt voor het in kaart brengen
van de bestaande speelplekken.
De stichting "Speel Op Safe" heeft in het voorjaar van 1998 een veiligheidstoets van de
speeltoestellen verricht. De resultaten hiervan worden gebruikt bij de beschrijving van de
speelplekken en het opstellen van de conclusies en aanbevelingen.
Voor het verkrijgen van een beeld van de verdeling van de doelgroep jeugd over de verschillende kwadranten is statistisch informatie geleverd door de gemeente. Daarnaast is van de
gemeente ander relevant materiaal voor de inventarisatie ontvangen, waaronder een verkeerscirculatieplan.
Veldonderzoek
Voor de inventarisatie heeft de onderzoeker gebruik gemaakt van de kennis en expertise van
de lokale jeugdopbouwwerker. De jeugdopbouwwerker heeft een bijdrage geleverd bij het
verzamelen van het materiaal.
Alle speelplekken binnen de gemeente Woudenberg, zowel de formele als de informele, zijn
in kaart gebracht door middel van observatie door de onderzoeker en de jeugdopbouwwerker.
De geïnventariseerde speelplekken zijn per doelgebied en per relevante leeftijdscategorie in
kaart gebracht. De speelplekken zijn een aantal keren bezocht. Aan de hand van checklisten
en standaardvragenlijsten zijn bespeelbaarheid van de woonomgeving, de speelwaarde van de
speelplekken en de speelbehoeften van kinderen in kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt
van het voeren van gesprekken met volwassenen en kinderen en het (participerend) observeren. Tijdens de onderzoeksperiode waren de weersomstandigheden slecht, dit heeft de waarneming in negatieve zin beïnvloed doordat er relatief weinig kinderen op de speelplekken
werden aangetroffen.
In de periode dat het onderzoek plaatsvond zijn er geen jeugdigen van 18 jaar en ouder gesignaleerd. Het onderzoek beperkt zich dan ook tot de leeftijdsgroep van 0-18 jaar. Voor wat
betreft de aanbevelingen kan gesteld worden dat daar waar het gaat om rondhangvoorzieningen deze in principe ook kunnen gelden voor de jeugd van 18 jaar en ouder.
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THEORETISCH KADER
2.1

De jeugd en spelen in de woonomgeving

2.1.1

Het belang van spelen

Vanaf de geboorte gaan kinderen een lange weg op naar zelfstandigheid,l i elke fase van de
groei tracht het kind zijn vaardigheden uit te breiden, waardoor het steeds meer in staat is
zelfstandig dingen aan te pakken en uit te voeren.
Het spelen van kinderen vormt een van de meest wezenlijke onderdelen inde groei naar zelfstandigheid. Het is in wezen naast slapen hun belangrijkste wijze vanbestkan. Wat kinderen
ook doen, er zit altijd voor hen wel een speels element in. Is dat niet hetgeval, dan is het niet
interessant voor hen. Spelen betekent voor kinderen leven in een eigenfan tasiewereld die
bestaat uit verkenning, grenzen verleggen, uitdaging, spanning, uitproberen. Deze speelwereld
krijgt voor elk kind in eerste instantie een eigen betekenis en biedtgeleidelijk steeds meer een
houvast om de werkelijke wereld van de volwassenen te gaan betreden.
Door spelen leren kinderen omgaan metrisico's,oefenen ze in sociale v;
aa -digheden, onderzoeken ze en brengen ze ordening aan in hun bezig-zijn. Spelen heeft duszoor kinderen een
belangrijke opvoedende waarde die wordt opgebouwd in en met devolwassenenwereld. Hierbij is sprake van een verschuivende verhouding tussen 'hechting aan de vowassenenwereld'
en 'verzelfstandiging naar volwassenheid'. Ouders, verzorgers, opvoeders ;n overheid spelen,
ieder op zijn manier, een wezenlijke rol bij het vormgeven en het invullenvan de speelwereld
van de kinderen. Verantwoorde speelruimtes en speelkansen worden doorde volwassenen
gecreëerd en in stand gehouden. Ze hebben de meeste kansen op succes
alb ze worden gerealiseerd op basis van de specifieke behoeften van en samenspraak met dekir deren.
2.1.2

De verschillende spelvormen

Rust en kijken
Lekker niets doen, even uitrusten en kijken naar de dingen die om je heengebeuren kan een
erdrijfdie de vermanier van tijdverdrijf voor kinderen zijn. Het is vaak een vorm van tijdv»
binding vormt tussen de andere spelvormen.
Exploratie- en bewegingsspel
Deze zijn vooral voor kleine kinderen van belang om zichzelf en hun omgevingte verkennen.
Later doen ze met name dienst voor het ontwikkelen van de motorische v;4ardigheden.
Constructiespel
Het omgaan en veranderen van de omgeving, het scheppen van voorwerpenen het creëren
van een eigen fantasiewereld vormen voor de kinderen een basis voor het 5ntwikkelen van
hun creatieve vermogen en geheugen en voor het oplossen van praktischeproblemen.
Fantasiespel
Imitatie van anderen speelt een elementaire rol. Voor de sociaalcognitieveontwikkeling heeft
deze spelvorm een belangrijke functie. Door middel van rollenspelen wordenidentifica-
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tiefiguren als helden en/of idolen nagebootst. Het kind verplaatst zich spelenderwijs in de
volwassenenwereld van vader of moeder, indiaan of Bon Jovi.
Rondhangen
Het met leeftijdgenoten kijken, kletsen, 'gewoon hangen' en reageren op de omgeving vormen
een belangrijk tijdverdrijf bij met name jongeren. Het geeft de mogelijkheid in een informele
sfeer weg te trekken uit de directe invloedssfeer van de volwassenen. Daarnaast kan je je als
groep onderscheiden van andere groepen, bezig zijn met je specifieke groepsinteresses, relaties uitproberen. Rondhangen heeft vooral een sociaal-emotionele betekenis. Er wordt druk
geëxperimenteerd met het eigen gedrag in relatie tot andere leeftijdgenoten, soms supersloom
dan weer hyperactief.
2.1.3

Leeftijd en speelbehoeften

Kleine kinderen van 0-6 jaar
De ontwikkeling en interesse
In het eerste levensjaar is het kind enkel gericht op het eigen lichaam en de functies ervan. Er
is daarnaast sprake van volledige oriëntatie op de verzorgers. Van een oriënterende relatie met
de omgeving is nog geen sprake.
Peuters van 1-3 jaar krijgen meer belangstelling voor hun omgeving. Ze gaan dingen verkennen door ze in de mond te stoppen. Er wordt betekenis toegekend aan dingen en gebeurtenissen. Van ruw materiaal, zand, blokken en dergelijke, worden nieuw dingen gemaakt. Langzamerhand ontstaan er ook contacten buiten de kring van directe verzorgers. De beweeglijkheid van de peuter neemt sterk toe. Exploratie- en bewegingsspelen nemen in deze
fase dan ook een belangrijke plaats in. Experimenteren met bewegen, vasthouden en loslaten
in een fantasiewereld vullen een belangrijk deel van het spel van de peuter.
In de kleuterleeftijd nemen de motorische vaardigheden, zoals rennen klauteren en steppen,
enorm toe. De actieradius vergroot zich van direct onder de hoede van de verzorger, tot ca.
100 meter van hem verwijderd. Bouw- en expressiespelletjes gaan een steeds belangrijkere
plaats innemen.
De voorzieningen
Veilige speehuimte dicht bij de woning (minder dan 100 meter), is voor kleine kinderen belangrijk in verband met fysieke veiligheid en een vertrouwde sfeer. Op straat- en blokniveau
dienen voldoende adequate speelplekken aanwezig te zijn zoals een formele speelvoorziening
als een speelplaats en informele voorzieningen als een breed trottoir, grasveld, plein, park.
Belangrijke materialen in de directe woonomgeving van kleine kinderen zijn veilige zand en
waterpartijen, eventueel een licht glooiende verharding in verband met de sterke interesse
voor rollen en glijden, beplanting voor klauteren en verbergen.
Formele speelvoorzieningen dienen in te haken op de primaire interesses zoals schommelen,
glijden, klimmen en klauteren, het ervaren van hoogteverschillen en spelen met zand en water.
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Schoolkinderen van 6-12 jaar
De ontwikkeling en interesse
op het
De sociale omgeving breidt zich in deze levensfase sterk uit. Naast geörien|teerdheid
primaire opvoedingsmilieu gaat het schoolleven een steeds belangrijkere aats
p innemen. De
gedaan op
onderlinge invloed van leeftijdgenoten is groot, waarbij een sterk beroep Wordt
;hap, samenwersociale vaardigheden. Vrienden maken, vijandigheid, overheersing, leiders
omgaan.
Er ontking, competitie en pesten, zijn zaken waar de kinderen mee moeten leren
en zelfstanwikkelt zich als het goed gaat steeds nadrukkelijker een eigen persoonlijkh|eid
digheid en het waarnemingsvermogen neemt toe.
Een sterk groeiende motoriek manifesteert zich door 'wilder' spelgedrag de
in vorm van fietsij. Ook rusticrossen, krijgertjespelen, rollerskaten, stoeipartijen, baldadigheid en waaghalzerij
-moedertjege creatieve spelvormen zoals zandkastelen bouwen, grachten graven, vad< r
ftijd.
spelen, hutten bouwen en toneelspelen hebben de belangstelling op deze le
;ftijd
éinde
van deze fase
De interesses en de spelactiviteiten van jongens en meisjes gaan tegen het
weg en hun spel
uit elkaar lopen. Jongens spelen over het algemeen meer buiten, gaan verder
is over het algemeen ruiger.
In de loop van deze fase gaat het kind zich steeds meer los van huis bewegèn en er wordt
steeds meer een eigen speelwereld met vriendjes en vriendinnetjes gevormd
De vporzieningen
Schoolkinderen spelen over het algemeen op buurtniveau, binnen een straa
van ongeveer 400
meter van de woning. Voor de spelactiviteiten als balspelen, rollerskaten eifietscrossen hebben ze meer ruimte nodig dan kleine kinderen.
Als formele voorziening is een (bouw)speeltuin, liefst onder toezicht, eenpelangrijk gegeven.
Belangrijke elementen op buurtniveau voor deze leeftijdsgroep zijn een
iepen en vlak terrein,
al dan niet verhard voor balspelen,fietsenen eventueel skaten. Interessantoor hen zijn voorzieningen met een avontuurlijk uitdagend karakter, zoals een geaccidenteeiji
terrein voor
fietscrossen, hutten bouwen, een klimmuur, indiaantje spelen en besloten
p om zich te
ekken
kunnen terugtrekken.
1f

.
-N\

/ Extra aandacht verdienen aanwezige schoolspeelplaatsen. Deze worden
vaïk buiten schooltijd
/ door schoolkinderen als speelgelegenheid gebruikt. Indien mogelijk dienen
ze in goed overleg
I met schoolbesturen ingericht te worden als basisspeelvoorziening in de woonomgeving
Tieners van 12-17jaar
De ontwikkeling en interesse
Tieners vormen de overgang van kind-zijn naar volwassenheid. Zowel geeelijk (denken en
gevoelens), als lichamelijk treden er snelle veranderingen op. Het uiterlijk ^erandert in proporties en aanzien. Seksuelerijpingtreedt in en de relatie tot het andere geslacht krijgt bij
velen alle aandacht. In deze fase heeft het kind met veel onzekerheden te mjiken. Geen kind
meer en nog geen volwassene, maar wie of wat dan wel. Opstandigheid, besluiteloosheid,
idealisme, depressie, het zijn allemaal dingen waar je op deze leeftijd mee te maken kunt krijgen. Er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden ten aanzien van bijvoorbeeld school en
relaties, terwijl de jongere hinkt tussen kinderlijke speelsheid en volwassen serieusheid. Het is
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niet altijd even gemakkelijk en gewenst zaken thuis te bespreken. Afzetten tegen gezag en een
eigen ervarings- en gevoelsdomein opbouwen hoort bij deze leeftijdsfase.
De actieradius wordt sterk vergroot, met name ook door het schoolleven dat zich ver van het
ouderlijk huis afspeelt. De groepsvorming op vaak informele plekken begint zich nadrukkelijk
in deze leeftijdsfase af te tekenen. Relaties, muziek en kleding zijn de belangrijkste issues
voor de jongeren in deze leeftijdsfase.
De voorzieningen
In verband met de toegenomen mobiliteit heeft de jeugd in deze leeftijdsfase een lokaal bereik
dat zich vaak zelfs verder uitstrekt. Bij velen gaat echter de voorkeur uit naar een aantal voorzieningen binnen en straal van ongeveer 1000 meter (wijkniveau).
Als belangrijkste voorzieningen op wijkniveau voor deze leeftijdsfase geldt een ruimte voor
sportieve activiteiten, met name in de sfeer van voetbal en basketbal. Gelet op de behoefte aan
informeel ontmoeten is het van wezenlijk belang dat hiervoor op een adequate manier mogelijkheden zijn. Deze jongerenontmoetingsplekken kunnen informeel zijn, bijvoorbeeld op een
grasveld met bankjes, bij een brug of in een winkelcentrum. Een andere mogelijkheid is het
realiseren van een formele JongerenOnmoetingsPlek (JOP), een door speciale inrichting voor
jongeren gedefinieerd stuk van de ruimtelijke omgeving. Bijvoorbeeld een trapveldje met
hangelementen en een afdak waaronder geschuild kan worden. Het succes van dergelijke jongerenontmoetingsplekken hangt met name af van het draagvlak bij jongeren om die plek
daadwerkelijk te gaan gebruiken (locatie en inrichting) en acceptatie door de omgeving
(overlast en bedreiging). JOP's dienen met de nodige zorgvuldigheid te worden gerealiseerd
om mislukking te voorkomen.
2.2

Basisvoorwaarden speelruimte

Bij het realiseren en in stand houden van speelruimte in de woonomgeving vraagt een aantal,
hieronder genoemde, zaken de nodige aandacht, wil er sprake zijn van succesvol gebruik op
langere termijn.
De bereikbaarheid
In de eerste plaats moet de locatie bereikbaar zijn voor de gebruikers. Een gemeente is in te
delen in wijken, die weer bestaat uit buurten die weer op te splitsen zijn in blokken en straten.
Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen geografische bereik:
kleine kinderen
: op straat-Zblokniveau binnen een straal van 100 meter;
schoolgaande kinderen : op buurtniveau binnen een straal van 400 meter;
jongeren
: op wijkniveau binnen een straal van 1000 meter.
Buurtjes waar kinderen spelen worden vaak afgebakend door een barrière, meestal zijn dit
straten met verkeer, maar ook een spoorlijn, een groenstrook of water, wordt door kinderen
als een grens ervaren waar ze niet over heen (mogen) gaan.
De betrokkenheid
Het succes van gerealiseerde speelruimte is veelal afhankelijk van de mate van betrokkenheid
van belanghebbenden bij de totstandkoming. Het serieus aanhoren en bespreekbaar maken
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van wensen, verwachtingen en bezwaren van volwassenen en kinderen, isvan essentieel belang. De speelruimte dient door de direct betrokkenen niet hooguit gedoogjdmaar vergaand
geaccepteerd en liefst gewaardeerd te worden. Bij het realiseren en verand srendienen ieders
belangen zo goed mogelijk afgewogen te worden. Buurt- en kinderinspraajezijn instrumenten
om hier vorm aan te geven. Inspraak vormt vaak de basis voor beheer enobderhoud door de
buurt van gerealiseerde speelgelegenheden.
Veiligheid
Hoge verkeersintensiteit beïnvloedt in negatieve zin de buitenactiviteiten \|an kinderen. De
speelomgeving vraagt daarom om verkeersluw, bij voorkeur verkeersvrij \yoongebied. Op een
aantal locaties is het noodzakelijk verkeers(st)remmende maatregelen te trèffendoor middel
van bijvoorbeeld drempels, het aanleggen van woonerven of eenrichtingsverkeer. Ook waterpartijen kunnen soms een belemmering vormen voor buitenactiviteiten var kinderen in verband met verdrinkingsgevaar.
;en te voldoen,
De veiligheid van de speelplek zelf dient aan een aantal veiligheidsvoorschrift!
Op landelijk niveau zijn er standaards ontwikkeld met betrekking tot de vejiligheidvan speeltoestellen en speelplekken.
Herbergzaamheid
Naast grote open plekken zijn kleine beschutte en intieme plekken vanibeliing voor debespeelbaarheid van de woonomgeving. Beschutting tegen wind, kou, regen ;n zon kan geboden
worden door overkapping, beplanting, heuvels of (gedeeltelijk) geslotensf eelelementen. Intimiteit biedt vertrouwdheid aan jonge kinderen en een afzonderingsmogelfjkheidaan de wat
oudere kinderen. Voor jonge kinderen zijn kleine ruimten die ze kunnenoverzien belangrijk,
l
Wat oudere kinderen willen zich bij tijd en wijle terug kunnen trekken uit iet blikveld van de
directe omgeving.
Samenhang
Niet alleen de afzonderlijke voorzieningen maar juist de onderlinge samenhangis uiteindelijk
bepalend voor de kwaliteit en de kindvriendelijkheid van de woonomgeving De kinderen
verkennen voortdurend hun totale speelgebied, ze spelen vaak maar kort opeen plek en verplaatsen zich voortdurend. De meest gangbare routes kunnen tot 'speellint'worden gemaakt.
Dit is niet alleen aardig voor de bespeelbaarheid, maar kan ook de veiligheidvergroten,
Randjes, stoepjes, paaltjes, voetstappen en vlakken en kleuren op de stoepcunnen hiervoor
gebruikt worden.
Binnen de actieradius van elke leeftijdsfase dient er sprake te zijn van een; ifgestemd aanbod
aan speelvoorzieningen waarbij verschillende spelvormen mogelijk zijn.
2.3

Speelruimtebeleid

2.3.1

Betrokkenheid

Bij het speelruimtebeleid in een gemeente kunnen drie groepen onderscheiden worden
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Buurtbewoners
Het is essentieel om buurtbewoners, zowel volwassenen als kinderen, te betrekken bij het tot
stand komen van speelruimtebeleid. Niet alleen in verband met het tegemoet komen aan een
algemene inspraakverordening is betrokkenheid van volwassenen van belang. Realiseren en
instandhouden van kwalitatief verantwoorde speelgelegenheden in de woonomgeving vraagt
inbreng vanuit de buurt vanaf het eerste begin. Zowel volwassenen als kinderen dienen hun
wensen en verwachtingen kenbaar te maken. Hierbij dient zo goed mogelijk rekening gehouden te worden met eventuele belangentegenstellingen.
De jeugd door middel van inspraak betrekken bij de totstandkoming van speelgelegenheden
verhoogt de kansen op een blijvend hoge speelwaarde en kan een preventieve werking hebben
met betrekking tot vervuiling, overlast en vernieling. Door het realiseren van (mede)-beheer
door bewoners kan de kwaliteit van de speelplekken beter in stand gehouden worden.
Aanknopingspunten om de buurt te betrekken bij het speelruimtebeleid liggen er bij scholen,
ouderverenigingen, speeltuinverenigingen, buurtverenigingen, kindervakantiewerk en beroepskrachten voor het sociaal cultureel werk.
Beleidsmakers en -uitvoerders
Beleidsontwikkeling en -uitvoering van speelruimtebeleid vraagt een inbreng van meerdere
sectoren binnen de gemeente. Ruimtelijke ordening, groenvoorziening, welzijn, sport, recreatie en uiteraardfinanciënzijn onder meer afdelingen die beleidsinvloed hebben bij het tot
stand komen van speelruimtebeleid. Een samenhangende intersectorale aanpak is dan ook
noodzakelijk om uiteindelijk tot goed geintegreerde speelvoorzieningen in de woonomgeving
te komen.
Onderzoekers en ontwerpers van speelruimte
Onderzoekers en ontwerpers kunnen zowel in dienst zijn van de plaatselijke overheid als van
particuliere organisaties. Ze dienen de gesprekspartners van alle betrokkenen te zijn. Wensen,
verwachtingen en eisen van alle betrokkenen dienen de nodige aandacht te krijgen en tegen
elkaar afgewogen te worden.
Ontwerpen van speelgelegenheden heeft naast het technische aspect met name ook steeds
nadrukkelijker een agogisch aspect. Hierbij is het realiseren van kinderinspraak een steeds
belangrijker factor geworden. Betrokkenheid vanuit de buurt vanaf het eerste begin bij het
ontwerpen, vormt de basis voor draagvlak voor zelfbeheer in een latere fase, na realisatie van
speelgelegenheden.
2.3.2

Inhoudelijke aspecten

Voor het realiseren van speelgelegenheden in een gemeente zouden algemene kwantitatieve
normen gehanteerd kunnen worden zoals kinderdichtheid, geografisch bereik, speeloppervlakte, aantal speelplekken in een gebied in relatie tot inwonersaantal, aantal toestellen op een
speelplek. De kwaliteit van de speelplek wordt echter in hoge mate bepaald door de speelwaarde en de bespeelbaarheid, dus meer door kwalitatieve nonnen. Kwantitatieve vormen
zouden in eerste instantie een indicatie kunnen geven, echter de kwalitatieve normen moeten
de doorslag geven met betrekking tot concrete plannen van aanpak.
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2.3.3 Financiering
Het realiseren en handhaven van speelruimte in de woonomgeving kostgild in de orde van
investerings- en onderhoudskosten. Deze komen voor een groot gedeelteten laste van de
plaatselijke overheid als eerst verantwoordelijke voor een leefbare woonopigeving,
;. Verantwoord lokaal speelruimtebeleid kan slechts gevoerd worden op basis van^en structurele subsidiëring van beheer, onderhoud en herinrichting van speelgelegenheden itide woonomgeving. Jaarlijkse afschrijvingen en reservering op voorzieningen vormen eeabasis voor fondsvorming dat door bijvoorbeeld een budgetteringsmodel besteed kan worden
Mogelijke financieringsbronnen voor speelruimtes in de woonomgeving zyn
a. exploitatierekeningen bestemmingsplannen;
b. stadsvernieuwingsfondsen;
c. sociale vernieuwingsgelden;
d. algemene middelen gemeente;
e. provinciale stimuleringsfondsen;
f.rijksbijdragenverbetering woonomgeving;
g. subsidieregelingen verkeersveiligheid;
h. subsidieregelingen voor vrijwilligersorganisaties;
i. particuliere fondsen voor de jeugd;
j . algemene particuliere fondsen;
k. zelfwerkzaamheid bewoners.
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3

DE INVENTARISATIE

3.1

De doelgebieden

De inventarisatie is uitgevoerd in de hele gemeente Woudenberg welke onderverdeeld is in
vijf doelgebieden. Een doelgebied is een blok huizen dat omgeven is door straten met meer
verkeer, water en groen. Door kinderen worden deze grenzen als barrière ervaren. Natuurlijke
en kunstmatige grenzen waar ze niet overheen (mogen) gaan.
De volgende doelgebieden worden onderscheiden:
A. Noordoostkwadrant;
B. Noordwestkwadrant;
C. Zuidoostkwadrant;
D. Zuidwestkwadrant;
E. 't Zeeland.
3.2

Karakter van de doelgebieden

De overeenkomst tussen de eerste vier doelgebieden is dat een kwadrant een grote verscheidenheid aan huizen kent. In ieder kwadrant zijn er winkels aan weerszijde van de Voorstraat
en de Dorpstraat. Het lijkt alsof men vroeger vanuit de kern begonnen is met de uitbreiding
van de gemeente Woudenberg
A. Noordoostkwadrant
Dit gebied wordt begrensd door de Geeresteinselaan, Dorpsstraat/Stationsweg West, De
Wartburgschool aan de Laan 1940-1945, Nico Bergsteijnweg. De verscheidenheid aan woningen kan als volgt worden omschreven. De vrijstaande huizen worden afgewisseld door
rijtjes huizen. Er zijn zowel koop- als huurwoningen te vinden. Er bevinden zich opvallend
veel bejaarden in dit kwadrant. Dit wordt veroorzaakt door een groot aantal woningen gebouwd rond 1950 en nog steeds bewoond door de eerste bewoners en door zorgcentrum
Groenewoude. Tenslotte zijn er kleine gebiedjes ingericht met nieuwbouwwoningen, bijvoorbeeld bij Albert-Heijn.
Het gebied links van Ekris tot aan de Geeresteinselaan kenmerkt zich door af- en aanrijden
van auto's, dit wordt veroorzaakt door aanwezigheid van een zogenaamd zorgplein en de supermarkt Albert-Heijn. Rechts van Ekris tot aan de Wartburgschool is verkeersluw maar heeft
weinig openbaar groen.
Op dit moment (september 1998) wordt de Nico Bergsteijnweg opgeknapt met wegversmallingen en drempels. In 1998 staat verder de Stationsweg-West op het programma.
Over een drietal jaar staat de omgeving rond speelplek 17 op het programma; een aantal woningen gaat tegen de vlakte en er wordt nieuwbouw gepleegd.
B. Noordwestkwadrant
Dit gebied wordt begrensd door de Geeresteinselaan, de John F. Kennedylaan/de
Maat/Griftpark en de Voorstraat. Ook in dit kwadrant is er een grote verscheidenheid aan woningen. Vrijstaande huizen tussen Schoutenstraat en Geeresteinselaan met weinig openbaar
11
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groen worden afgewisseld met rijtjeshuizen in de rest van het kwadrant. Opvallend zijn de
twee nieuwbouwlocaties bij de Maat en het Griftpark. De Karei Doormanlaan met zijn bejaardenwoningen en grasveldjes vormt een natuurlijke groene barrière tus sen het westelijk en
oostelijk deel van dit kwadrant. Hierdoor krijgt dit kwadrant een mix van
woningen en bewoners.
De John F. Kennedylaan is aangepast aan het verkeer en is daardoor een sjtuk veiliger geworden.
C. Zuidoostkwadrant
De begrenzing van dit kwadrant bestaat uit Maarsbergseweg, de Dorpstrak/StationswegWest, Europaweg en de Randweg. De verscheidenheid aan woningen in dit grootste kwadrant
van Woudenberg is enorm divers. Rond de Parklaan is er veel ruimte tussen de woningen onderling en vormt met de Schans een enclave op zich. Daarentegen is er weer weinig openbaar
groen (wanneer aanwezig dan bestaat het uit perken met bloemen en strui
en). Het blok Tabaksland heeft kronkelige en onoverzichtelijke straten en het blok Frans E alslaan/Willem de
Zwijgerlaan/Europaweg heeft weer een compacte bouw. De woningen op
de Maarten van
Rossumweg staan op de nominatie om afgebroken te worden. Laanzicht is
een van de toegangswegen tot dit Zuidoostkwadrant en er wordt daar, ondanks de vele bpchten, stevig gereden.
Er bevinden zich drie natuurlijke groenbarrières in dit gebied, namelijk helt speelgebiedje
nummer 21 bij Jacobshoeve erf, nummer 30,29, 35 bij de Paulus Potterlai n, en nummer 38
en 39 onder de basisschool aan de Frans Halslaan.
D. Zuidwestkwadrant
Dit beslaat het gebied tussen de Maarsbergseweg, Randweg en de Voorstijaat. Op de hoogte
van de Steeg/Plantage wordt dit kwadrant in tweeën verdeeld. Het noorde] ijke gedeelte bestaat uit diverse woningen vanaf 1920 tot heden. Het zuidelijke gedeelte b ïstaat hoofdzakelijk
uit nieuwbouw vanaf 1990. Rond de Steen staan een aantal sociowoningeiRond de Koekei
en de Laan van Nieuwoord staan de woningen dicht op elkaar. In dit zuidelijke gedeelte zijn
ook vrijstaande woningen/villa's te vinden. Er is hier weinig openbaar grosn. In de beleving
van de bewoners is dit het veiligste gebied van Woudenberg. In dit hele kwadrant is geen basisschool te vinden. Ouders gaan met hun kinderen altijd in een ander kwadrant naar school
toe.

K

E. 't Zeeland
Deze wijk in aanbouw wordt begrensd door Stationsweg West, Europaweg; en de Randweg.
Het speehuimteonderzoek wijkt in dit kwadrant af van bovengenoemde kv radranten. Tot dusver zijn de speelplekken door defirmaSpeelhout ontworpen en drie daarv; m zijn reeds ingericht. In dit speelruimtebeleidsplan wordt aandacht besteed aan nummer 7,11 en hangplek 12.
Tegen de tijd dat 't Zeeland bewoond is zou er een verkort speelruimteonderzoek moeten
plaatsvinden. De bestemde speelplekken zouden dan afgestemd worden aan de wensen en
behoefte van de kinderen en tieners die daar wonen. De huidige hangplek ijnag maximaal vijf
jaar bestaan.
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3.3

Voorzieningen en gebruik doelgebieden

A. Noordoostkwadrant westelijke deel
0-6 jaar
De zijweggetjes aan de Nico Bergsteijnseweg (13b) (soms doodlopend), en diverse garagepleinen zijn een veilig speelgebied voor de allerkleinsten. Er spelen hier veel kinderen,
sport/balspelen, constructiespel en rust/kijken. Het landje (13a) achter de rij huizen aan de
Nico Bergsteijnseweg vertoont veel sporen van spel, ook uit de interviews blijkt dat er kinderen spelen. De kleintjes uit de aangrenzende huizen maken gebruik van de plek.
De speelplek (14) omsloten door achtertuinen is veilig bereikbaar voor direct aanwonenden.
Kinderen uit de omliggende omgeving kunnen onder begeleiding gebruik maken van deze
plek. De kinderen spelen hier op de toestellen (glijden) of voetballen.
6-12 jaar
Het schoolplein (13) wordt matig gebruikt voor bewegen/klimmen, fantasie/rollenspelen en
constructiespel. Een groot gedeelte van het plein ligt goed in het zicht en is veilig bereikbaar.
Deze openbare school heeft in overleg met de gemeente zijn schoolplein na schooltijd opengesteld voor de jeugd om daar te spelen.
Voor het graslandje (13a) geldt dat het gebruikt wordt voor sport/balspelen, maar hiervoor
niet ingericht is. In de toekomst wordt het mogelijk gebruikt voor woningbouw. In het speelgebiedje 13b worden de garagepleinen voornamelijk gebruikt om sport/balspelen te beoefenen
en voor rust/kijken.
De plek tussen de huizen (14) wordt matig gebruikt om te voetballen. Het schoolplein (15)
wordt redelijk gebruikt om te bewegen/klimmen en voor een partijtje basketbal
(sport/balspelen).
De wens is dan ook om een basketbalpaal erbij te plaatsen om onderling een partijtje te spelen.
12-17jaar
Op de speelplekken in dit kwadrant zijn er geen tieners in deze leeftijd aangetroffen. Maar
wel rond het zogenaamde verzorgingsplein. Volgens de demografische gegevens woont er in
vergelijking met de andere doelgebieden een evenredig aantal tieners in dit Noordoostkwadrant.
Algemene indruk westelijke deel
Er zijn weinig formele speelplekken in deze buurt voor de allerkleinsten. Er is voor hen een
plek (14), maar die is beperkt toegankelijk door enerzijds de ligging en anderzijds de onveilige verkeerssituatie voor de 0-6 jarigen. Als het om formele spelvoorzieningen gaat komt de
groep van 6-12 jaar er wat bekaaid af. De wens om te voetballen is sterk aanwezig, alsook
een locatie met uitdagende speelvoorzieningen. Het terrein tussen de huizen (14) lijkt hiervoor geschikt maar is door zijn ligging niet in trek bij de 6-12 jarigen.
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Noordoostkwadrant oostelijke deel
0-6 jaar
Het unieke speelgebiedje aan het Blotenburgerhof (16) heeft een heel
eig«n karakter. In dit
paadjjes grenst meestal
gebied met drie speeltoestellen, struiken en kleine, soms wat donkere
direct aan de voortuin. Het zorgt ervoor dat de kleintjes veilig kunnen en.
speHier spelen de
kinderen beweeg-Zklimspelletjes, fantasie/rollenspelen en constructiespel.Het terreintje aan
de Laan van Blotenburg wordt gebruikt als crossterrein. De kinderen hebt
en erg veel last van
hondenpoep.
op speelplek 17 en
Tijdens de observaties zijn er geen kinderen in deze leeftijd waargenomen
terrein
18. Het schoolplein van de Wartburgschool (19) staat in verband met (jtmliggende
het
2(i in gebruik voor
(20) en vormen samen een speelgebiedje. Tijdens het onderzoek is plek
opslag en het is er een rommeltje. Desondanks spelen er toch een aantal
kinderen en beoefenen ze beweeg-Zklimspelen en rust-Zkijkactiviteiten.
6-12 jaar
De groep 6-12 jarigen die op het Blotenburgerhof speelt is afkomstig uit hlet oostelijke deel
van het Noord-oostkwadrant. Er worden beweeg-Zklimspelen, constructiespel en fantasiespelen ondernomen. De bewoners hebben de wens om het Blotenburgerhof te herinrichten. De
huidige parkeer- plaats zou verplaatst worden naar de Laan van Blotenbur;Op de plaats van
de gedempte vijver, waar nufietscrossenplaatsvindt, vindt in de toekomst huizenbouw plaats.
Daarentegen wordt de speelgelegenheid uitgebreid met de huidige parkeer ilaatsen en vormt
daardoor een meer aaneengesloten geheel. Een speelterreintje in ditzelfde gebied maar met
een open en sfeerloos karakter ligt achter de Laan van Blotenburg (17). He t terrein wordt
weinig bezocht en in hun reacties zijn kinderen ontevreden over dit speelti intje. Het wordt
gebruikt voor beweeg- en klimspelen. De plannen om over driejaar een aantal bejaardenwoningen te slopen zorgen ervoor dat dit speelterrein verdwijnt en opgaat in < e herinrichting van
het totale gebied. Met aan weerszijde een blok huizen ligt een speelplek (13) waar tijdens observaties geen kinderen zijn waargenomen. Bewoners van aangrenzende huizen signaleren er
wel activiteit. In hun reacties zijn kinderen niet te spreken over deze plek, i lit in verband met
de ligging tussen de huizen.
Op het plein van de Wartburgschool en het omliggende terrein (19 en 20) i ijn regelmatig kinderen gesignaleerd met beweeg-/ klimactiviteiten en rust/ kijken. Tijdens d|e observaties werd
er verbouwd waardoor het rommelig aandeed.
12-17jaar
De enige plek in dit hele kwadrant waar in geringe mate tieners zijn gesignaleerd is op plek
nummer 20 met beweeg-Zklimactiviteiten. Er liggen uitgewerkte plannen om hier een halfpipe te plaatsen. De gemeente heeft in overleg met de Wartburgschool hier :oe besloten.
Algemene indruk oostelijke deel
Dit oostelijke deel van het Noordoostkwadrant is behoorlijk in beweging. komt
Ér over drie
jaar nieuwbouw en de speelplek achter de Laan van Blotenburg (17) verdwijnt
In de zomer
was het bij het plein van de Wartburgschool (20) een rommeltje. Later war^n
de opknapwerkzaamheden in volle gang. Er komt binnen afzienbare tijd een half-pipe.
Het gebied is nog verkeersluw en het is betrekkelijk veilig om hier op straal
te spelen. Er zijn
weinig formele speelplekken aanwezig. De plek aan het Blotenburgerhof (1|6)
steekt er voor
14
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de leeftijd 0-12 jaar bovenuit. Dit komt puur en alleen door de ligging en de sfeer. Het is dan
ook niet vreemd dat vanaf een jaar of acht de kinderen uitwijken naar het Zuidoostkwadrant.
B. Noordwestkwadrant oostelijk deel
0-6 jaar
Qua ligging is de 'Maat' en het 'Griftpark' afgescheiden van de rest van de wijk. Hierdoor
vormen de speelplekken 1 en 2 samen met de parkeerplaats een veilig gebied voor de allerkleinsten om te spelen. Op het schoolplein van de Rehobothschool (2) vindt beweeg-Zklimspel
plaats. De leerkrachten, wanneer aanwezig, houden in de gaten wat er zich op het schoolplein
afspeelt. Door het open karakter sluit de speelplaats aan bij de 'Maat'. Het speelterrein (1)
wordt omsloten door huizen. De achtertuinen van de woningen komen uit op het speelterrein.
Er zijn rust-/kijkaktiviteiten waargenomen.
Het speelterrein aan de Kaneel (3) is omsloten door een blok huizen. De kinderen kunnen via
hun achtertuin deze speelplek veilig bereiken. Voor kinderen vanuit de omgeving is dit terrein
slecht toegankelijk Er is een beperkt aantal kinderen waargenomen die beweeg-Zklimactiviteiten ondernemen.
6-12 jaar
Op de informele speelplek (2a) aan de noordzijde van de wijk, spelen veel kinderen. De John
F. Kennedylaan blijft ondanks de remmende maatregelen een drukke weg om over te steken.
De kinderen vermaken zich met sport-Zbalspelen, fantasie-Zrollenspel en constructiespel. Zij
vonden het jammer dat er op het speelterrein een kinderdagverblijf is gebouwd en vreesden
voor meer bebouwing.
De kinderen van deze leeftijd maken veel gebruik van de speelplaats aan de Rebothschool (2).
Er is genoeg te bewegen en te klimmen op de aanwezige speeltoestellen. Achter de school
bevindt zich de zogenaamde milieustraat. De kinderen slepen hout en ander materiaal in de
bosjes achter de school om hutten te bouwen. De bijzondere school is verantwoordelijk voor
haar eigen speelplaats. Op dit moment vervult de speelplaats met de achterliggende bosjes een
functie. Door de ligging en de inrichting voorziet zij in een aanbod naar oudere kinderen.
Op het besloten speelterrein (1) zijn rust-Zkijkaktiviteiten en sportZbalspelen waargenomen.
De speelplek aan de Kaneel (3) is voor deze leeftijdsgroep veilig te bereiken. De ligging zorgt
ervoor dat ze beperkt toegankelijk is. Er is in zeer beperkte mate beweeg-Zklimactiviteit waargenomen. Volgens aanwonenden komen de kinderen vanuit de richting Voorstraat naar deze
speelplek toe. De aanwezige speeltoestellen staan kris kras door elkaar.
Algemene indruk oostelijk deel
De speelvoorzieningen zijn niet evenwichtig over dit oostelijke deel van het Noordwestkwadrant verspreid. Ze bevinden zich vooral in het noorden. Er is geen veilige verkeerssituatie en
er kan door de allerkleinsten niet snel op de stoep gespeeld worden. De 'Maat' en het 'Griftpark' vormen hierop een uitzondering. Door de ligging is het geringe aantal speelvoorzieningen niet voor alle leeftijden toegankelijk.
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Noordwestkwadrant westelijk deel
0-6 jaar
en
Qua ligging lijken de speelplekken (5, 6 en 6a) op elkaar. Door de bredelantsoenen
p
poortjes vormt het een veilig en gevarieerd speelgebiedje. Het speelgebiec(5) wordt intensief
bespeeld met beweeg-Zklimactiviteiten. Daarentegen is er rond 6 en 6a ge^nactiviteit, behalve
aan de overzijde van de Piet Heynlaan, waargenomen.
6-12 jaar
Het plein van de Griftschool (4) is omsloten door hoge struiken en een hek. Het hek is geplaatst om jongeren met brommers te weren. Deze twee barrières zorgen ervoor dat het plein
zich afscheidt van de rest van de buurt. Het is minder toegankelijk als ope ibaar plein.
Er staan diverse speeltoestellen voornamelijk geschikt voor de leeftijdsgrc ep 6-12 jarigen. Er
vinden rust-Zkijk- en beweeg-Zklimactiviteiten plaats. Naast de school, eigenlijk aan de achterkant, bevindt zich een vijver met een parkje (4a). Het staat met elkaar in verbinding, maar
vormt geen geheel met vijverZparkje aan de overzijde. De John F. Kenned 'laan snijdt het gebiedje doormidden.
Er wordt gewandeld en in geringe mate gevist en in bomen geklommen. H|et maakt een verwaarloosde indruk.
Dit speelgebied (5) is zo gevarieerd dat de speeltoestellen 'haast' overbodig zijn. De speeltoestellen zijn qua behoefte voor deze leeftijd ongeschikt. Ze staan weggestoj t op het plantsoen
tussen de huizen. Er vinden beweeg-Zklimactiviteiten plaats.
Aan de rand van Woudenberg ligt deze speelplek (7) die door de beplantinjg naargeestig aandoet. De kinderen vinden het teveel op speelplek 3 lijken. Door zijn liggin;; is het toegankelijk. Ook voor kinderen uit bijvoorbeeld het Zuidwestkwadrant. Er vindt iif;
geringe mate beweeg-Zklimactiviteit plaats.
Er bevindt zich een voetbalveld tussen het 'Griftpark' en de tennisbanen,n de gesprekken
met de jeugd blijkt niemand hier gebruik van te maken.
Algemene indruk westelijk deel
De verkeerssituatie in dit westelijke deel van het Noordwestkwadrant is ve ;lig
;. De John F.
Kennedylaan vormt hierop een uitzondering. De kinderen van 0-6 jaar moj en
dan ook al snel
op straat spelen. Het speelgebied is gevarieerd, toch vindt er eenzijdig spel plaats
. Er vinden
voornamelijk beweeg-Zklimactiviteiten plaats. De woningen aan het Griftpjirken de Maat liggen geïsoleerd ten opzichte van de rest van de wijk. In het Griftpark bevineftzich een voetbalveld.
In het hele kwadrant zijn er geen jongeren (12-18 jaar) waargenomen op formele
d<
hangplekken, ook informele plekken worden door deze jongeren niet als hangpl
sk gebruikt.
C. Zuidoostkwadrant westelijke deel
0-6 jaar
Het speelterrein aan Jacobshoeve-erf (21) is in drieën te verdelen; het crosserrein, de speelgaan regelmatig
tuin en het voetbalveld. De kleine kinderen spelen vaak voor de deur, maar
de speeltuin in of fietsen tussen de terreintjes heen en weer. Het is veilig volor deze allerklein16
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sten; er is weinig verkeer en alleen van aanwonenden. In dit speelgebied vindt beweegklimspelen, constructiespel en rust/kijken plaats.
In Tabaksland bevinden zich twee identieke speelplekken (22 en 23) De speelplekken bevinden zich in een doodlopend straatje zonder auto's, grenzend aan de voortuinen met een tegelpad, een stukje gras en een veerelement. Aan beide veerelementen moet het nodige opgeknapt
worden. Er is een beperkt aantal kinderen waargenomen met fantasiespel.
De kinderen wonend aan deze speelplek (37) bereiken veilig deze verbrede stoep met drie
veerelementen afgescheiden door prikstruiken van het verkeer. Ook voor de kleintjes van bijvoorbeeld de Prangelaar is deze plek veilig te bereiken. Er is alleen bestemmingsverkeer dat
niet hard rijd. De weinige kinderen beoefenen beweeg- en klimspelen en constructiespel.
De speelplek ten zuiden van de openbare lagere school (38) wordt door de allerkleinsten alleen onder begeleiding bezocht. Het ligt uit het zicht van de meeste huizen en het aangrenzende fietspad zorgt voor een onveilige situatie. Er is in geringe mate beweeg- en klimspel waargenomen.
6-12 jaar
Het speelgebied aan Jacobshoeve-erf (21) wordt veel gebruikt. Het crossterrein maakt een
verwaarloosde indruk, maar het is in combinatie met de overige paadjes in het gebied in gebruik voor beweeg- en klimspelen. De speeltuin wordt gebruikt voor sport/balspelen omdat
het huidige voetbalveld in de kinderbeleving te ver en te geïsoleerd ligt. Daarnaast vindt er
ook fantasie/rollenspel en constructiespel plaats. De speelplek in het doodlopende straatje in
Tabaksland (23) wordt gebruikt voor fantasiespel.
Deze plek (37) dient als verzamelplaats om van daaruit weer verder te gaan. Voor deze leeftijd heeft het qua spelaanleiding niet veel te bieden. Er is enig beweeg- en klimspel waargenomen. Het speelgebied (38) grenst aan eenfietspad,weg en struiken. Deze zorgen samen
met de openbare lagere school de Prangelaar en de kerk voor een barrière in deze wijk. Veel
kinderen uit het Noordwest- en Zuidwestkwadrant bezoeken deze speelplek om beweeg-/en
klimspelen te oefenen, sport/ balspelen en rust/kijken. Het is een plek waar veel te zien valt
(centraal), maar waar je je ook kan afzonderen (luwte van de school).
De openbare lagere school de Prangelaar (39) is, als het om de ligging gaat, te vergelijken met
bovengenoemd speelterrein. De school heeft de toestellen (dieren) weggehaald en heeft zodoende qua speelaanleiding niet veel te bieden. Toch is in beperkte mate beweeg-/ en klimspel
waargenomen in de bomen die een begrenzing vormen met het aangrenzende speelterrein
(38).
12-17jaar
Laanzicht ter hoogte van speelgebied nummer 21 is in gebruik voor beweeg-Zklimspelen/skaten. Bewoners signaleren dat het voetbalveld in trek is bij de oudere jeugd, sport/balspelen.
De centrale plaats om te kunnen hangen is ten zuiden van de openbare lagere school de Prangelaar (38); daar worden beweeg-Zklimspelen en rust/kijk-activiteiten beoefend. Je kan er gemakkelijk met je auto of brommer tot bijna op het terrein komen, via het fietspad of het
doodlopende stukje weg naast de Frans Halslaan.
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Algemene indruk westelijk deel
De formele speelvoorzieningen zijn niet evenwichtig over dit westelijke
deel vanhetZuidoostkwadrant verspreid. Ze bevinden zich voornamelijk in het zuiden. De
verkeersituatie
draagt er aan bij dat er door de allerkleinsten veilig op de stoep en straat
gjespeeld kan worden.
De speelplekken hebben grote aantrekkingskracht van jeugd uit andere do
Igebieden. Het is
uniek dat iedere leeftijdsgroep zijn plek gevonden heeft, zonder datsprstk
er e is van veel
overlast.
Zuidoostkwadrant oostelijk deel
0-6 jaar
Speelplek nummer 24 ligt dusdanig dat de poorten van een blok huizen hièrop uitkomt. Voor
de aangrenzende huizen is dit speelterrein een veilige plek. Het nadeel is d at er indirecte sociale controle is; niemand kijkt direct uit op het speelterrein. Er vindt in zeei \
weging- en klimactiviteiten plaats. Een blok verder bevindt zich qua liggir g een gelijksoortig
terrein (25). De hoge struiken geven het veldje een donker en geïsoleerd u|terlijk Er vinden
bewegings- en klimactiviteiten plaats.
Iets naar het zuiden tegenover de sporthal bevindt zich een geïntegreerde sjpeelplek (27) welke
veilig te bereiken is voor kinderen uit de aangrenzende woningen. Er vindi 1
/klimactiviteit en constructiespel plaats. Op de geïsoleerde speelplek aan dje Paulus Potterlaan
(28) is geen activiteit waargenomen.
De zogenaamde groene long (29,30 en 35) is een combinatie van speelplekken met ieder een
eigen karakter. Alleen op speelplek(35) zijn de allerkleinsten geobserveerc.
grenst aan weerszijde van achtertuinen. De kinderen spelen beweeg-Zklims ctiviteiten en constructiespel. Dit gebeurt onder begeleiding omdat er geen/weinig sociale controle mogelijk is.
De speelplek wordt gekenmerkt door kleine paadjes met aan weerszijden loge en ondoordringbare struiken. Het schoolplein van de Willem van Oranjeschool (34 ep 40) is veilig bereikbaar en daar mogen de allerkleinsten spelen. Het op het eerste gezicht,
schoolplein heeft een grote diversiteit aan toestellen. Er vinden beweeg-/kl|imactiviteiten
plaats.
Het verbrede grasveld (36) met enkele toestellen wordt in geringe mate gebruikt voor rust/kijken. Op weg van en naar school wordt het kort door de kleintjes gebruikt. De toestellen in
een voortuin van een buurtbewoner zijn meer in trek. Op het garageplein (:H
activiteiten waargenomen. De toestellen staan daar op een beperkte (speel) nimte. De speelplaats in combinatie met het garageplein (33) is onderdeel van dit buurtje ejn wordt intensief
gebruikt. Er vinden sportZbalspelen en beweeg-Zklimactiviteiten plaats.
6-12 jaar
Op het speelterrein (25) tussen de schommels wordt er gevoetbald. Ook he
terrein daar
schuin tegenover (26) wordt gebruikt om te voetballen. Het klimrek wordt
ian gebruikt als
goal en om op te zitten (rust/kijken). De speelplek (27) heeft qua uitdaging
weinig voor deze
leeftijd te bieden. De ligging is echter interessant. Het kijkt uit op de levendige sporthal met
aan- en afvoer van verkeer. Er is in geringe mate rust/kijkactiviteit waarger omen.
De groene long is een aaneengesloten speelgebied met een aantrekkingskracht uit de omliggende wijken. De jeugd uit het gebied zelf maakt er dan ook ruim gebruik van. Op 'de Berg'
(29) vindt er beweeg-Zklimactiviteiten plaats. De speelplek sluit aan op de £ chteruitgang van
18

Rapportage speelruimte Woudenberg

een aantal blokken woningen. De Rembrandtlaan, een doorgaande weg met eenriskanteoversteekplaats, vormt een barrière tussen speelplek 29 en 35. In dit donkere parkje vindt beweegZklimactiviteit, sportZbalspel en constructiespel plaats. Het grote, open speelveld (30) aan de
rand van Woudenberg heeft een functie voor alle kwadranten. Deze leeftijdgroep komt er om
te voetballen en bewegenZklimmen.
Het schoolplein (34 en 40) is in trek bij de skatende jeugd. Een aantal toestellen zijn geschikt
voor het zogenaamde 'grinden'. Ook vinden er rust-Zkijkactiviteiten plaats.
In een gemoedelijke sfeer gaan de kinderen op deze buurtspeelplaats (33) met elkaar om. De
ruimte is beperkt, maar het kleine veldje heeft een multifunctioneel karakter. Tijdens de observaties vonden er sportZbalspelen en beweeg-Zklimactiviteiten plaats. De bewoners zijn erg
betrokken bij het speelplaatsje en zijn ook op de hoogte van de bestaande behoefte. Deze
aanwijzingen zorgen ervoor dat bij herinrichting hier aanknopingspunten voor buurtinspraak
liggen.
12-17jaar
De 'Berg'(29) is in beperkte mate een verzamelplaats voor de jeugd om vandaaruit activiteiten te ondernemen. Dit geldt ook voor het parkje (35). Tijdens de observatieperiode is daar
geen tiener gezien, maar het staat bij bewoners wel bekend als een zogenaamde hangplek.
Hiervan zijn ook sporen gevonden. Veel mensen, waaronder ook volwassenen, komen naar de
unieke speelplek aan het randje van Woudenberg toe (30). Het is weliswaar open en daardoor
winderig, maar er is veel ruimte om te voetballen en te vliegeren. Ook vinden er beweegZklimactiviteiten plaats. De oudere jeugd heeft het daar voor het zeggen.
Op het schoolplein (34 en 40) komt de oudere jeugd in geringe aantallen om te voetballen en
te skaten. De schoolleiding probeert deze groep van het plein te weren omdat ze vernielingen
zouden aanrichten. Ook van omwonenden zijn er klachten over gehoord.
Algemene indruk oostelijke deel
Dit oostelijke deel van het Zuidoostkwadrant staat vol met woningen. Op diverse plaatsen zijn
groene strookjes welke bijna allemaal volgezet zijn met speeltoestellen voor 0-6 jarigen. De
gemiddelde leeftijd van de kinderen verschilt met die van de overige kwadranten door een
grote aanwas in de groep 6-18 jarigen. De meeste kleine speelplekken voldoen niet meer aan
hun behoefte.
D. Zuidwestkwadrant
0-6 jaar
Ten zuiden van de winkels aan de Voorstraat liggen er twee speelplekken (8 en 8a) welke aan
elkaar grenzen. De ene speelplek (8) is ingericht met verschillende speeltoestellen en de andere (8a) bestaat uit bomen en struikgewas. Aan de sporen en uit de interviews blijkt dat er kinderen spelen, tijdens de observaties zijn er echter geen kinderen waargenomen. Dit noordelijke gedeelte van het Zuidwestkwadrant is verkeersluw, met uitzondering van de Vondellaan.
De meeste straten zijn afgesloten voor het doorgaande verkeer. Op deze manier spelen kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar veelal op straat.
Voor kinderen vanuit de omgeving is dit speelterrein (9) slecht toegankelijk. Het terrein is
omsloten door een blok huizen en kent twee ingangen; de Vondellaan en Henschoterlaan. De
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kinderen van de aangesloten huizen kunnen via hun achtertuin deze speelplek veilig bereiken.
Er worden beweeg-Zklimactiviteiten gespeeld.
In het gebied van de Koekei is een grote concentratie 0-6 jarigen. Het is verkeersluw met
eenfietspaddat voert van noord naar zuid. Hierlangs worden veel honden
uitgelaten. Op de
groenstrook grenzend aan het fietspad ligt een kleine speeltuin (11a). Het
ligt uit het zicht van
de meeste huizen en moet concurreren met het besloten terrein tussen de
4uizen(10). Deze
laatste wint het dan ook. Van beide terreinen wordt gebruik gemaakt, maatr
tijdens de observaties zijn er geen kinderen gezien.
De speelplek (11b) ligt aan het einde van hetfietspad.Er kijken diverse wjoningen op uit. Het
plekje wordt in geringe mate gebruikt voor fantasieZrollenspel.
Deze ongezellige plek (12) ligt ingeklemd tussen de doorgaande weg Laa^i
van Nieuwoord en
Westerwoud. Het is alleen veiüg bereikbaar voor kinderen die ten zuidenvan de Laan van
Nieuwoord wonen. Er zijn rustZkijk en beweeg-Zklimaktiviteiten waargenbmen.
6-12 jaar
;-ZklimaktiviHet zijn veelal de jongens die dit omsloten terrein (9) bezoeken voor bewèeg
komen er weiteiten. Men vertelt dat de grote jongens hier de baas zijn. Vanuit de omgeying
nig meisjes spelen. Het terrein wordt als te bedreigend ervaren. Naast de
fbrmele speelplek (9)
en ten zuiden van de begraafplaats ligt een braakliggende terrein (9a) datn de toekomst verdwijnt. Het terrein bestaat uit hoge bomen en struiken. Er lopen diverse piadjes
doorheen en
er zijn resten van hutten te vinden. Uit de sporen en reacties van de kindeijen
blijkt dat hier
gespeeld wordt. Er zijn geen kinderen waargenomen.
De Steen (lid), een natuurlijke barrière in dit Zuidwestkwadrant wordt in
beperkte mate gebruikt om te vissen en te voetballen.
Het besloten terrein tussen de huizen (10) is aan een kant open. Hierdoor
is het voor groot en
klein een aantrekkelijke plaats om naar toe te gaan. De grote meisjes
spek n met de kleine
kinderen wat ze op zich best een leuke tijdsbesteding vinden. Het terrein5ife
niet ingericht voor
de behoefte van 6-12 jarigen. Deze informele plek (11c) onder de flats wo|rdt
in beperkte mate
gebruikt voor rustZkijken.
Het voetbalterrein (12b) wordt als dusdanig gebruikt en heeft een groter
b ïreik dan alleen dit
Zuidwestkwadrant.
12-17jaar
Deze speelplek uit het directe zicht (9) wordt ook als hangplek gebruikt vèor rustZkijken. De
grote jongens zijn hier de baas. De Steen (1 ld) is een hangplek en wordt r sgehnatig bezocht
door een groepje tieners. Ze zitten op de bankjes en hun brommers. Er is c aar een goed zicht
op het komende en gaande verkeer. Tot dusver is er weinig overlast voor de omgeving. Er
wordt in mindere mate gebruik gemaakt van de droge plaats onder de flats (11c). Door de
herrie en daarmee gepaarde overlast worden de jongeren daar vaak verjaagd.
Algemene indruk
De verkeerssituatie in dit Zuidwestkwadrant is veilig, met uitzondering
: vande doorgaande
wegen zoals de Vondellaan en de Laan van Nieuwoord. Er wonen veel
0-6 jarigen en de bestaande plekken zijn op hun behoefte ingericht. Op diverse plekken bevindt
zich jeugd van618 jaar. Er is weinig afgestemd op hun behoefte. Uit hun reacties klinkt
oiitevredenheid door.
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't Zeeland
De nieuwbouwwijk 't Zeeland is voor ongeveer een derde gerealiseerd. Iedere leeftijdsgroep
is evenredig vertegenwoordigd. In dit gedeelte zijn inmiddels drie speelplekken ingericht (1,2
en 3). Het overige gedeelte bestaat nog uit weilanden. De huidige hangplek ligt midden in het
weiland, maar ook daar gaat in de toekomst gebouwd worden. Uit de tekeningen blijkt dat er
reeds rekening is gehouden met de overige speelplekken. Binnen de bebouwing is ruimte uitgespaard. Voor invulling van de plekken 7 en 11 zijn er interviews gehouden. Ouders en kinderen zijn gevraagd hun mening te geven.
Combibaan
In het speelruimte-onderzoek is het verzoek van de schaatsvereniging meegenomen. Zij vragen de gemeente om een zogenaamde schaats-Zskeelerbaan (combibaan) aan te leggen. Zij
geven de voorkeur aan speelplek 30 in het Zuidoostkwadrant.
Er zijn diverse interviews met bewoners van de Paulus Potterlaan afgenomen en er heeft een
gesprek met de schaatsvereniging plaatsgevonden.
Bijna alle geïnterviewde bewoners hadden bezwaar tegen de aanleg van een dergelijke combibaan. De volgende bezwaren kwamen naar voren:
• waterafvoer;
• aantrekkingskracht van buiten de buurt;
• teveel auto's terwijl er nu reeds een tekort aan parkeerplaatsen is;
• muziek en licht;
• speelterrein wordt afgepakt van de jeugd.
De schaatsvereniging geeft er de voorkeur aan een combibaan te gebruiken voor het schaatsen
en skeeleren. Zij signaleren dat het skeeleren een steeds grotere vlucht neemt enrichtenzich
in de eerste instantie daarop. Het skeeleren op de openbare weg brengt de nodigerisico'smet
zich mee, vandaar het voorstel om een asfaltbaan aan te leggen die veilig afgescheiden is van
het verkeer. In de wintermaanden wanneer er vorst is, kan deze baan volgepompt worden met
water en gebruikt worden om te schaatsen. De skeelerbaan is voor de Woudenbergse jeugd in
het algemeen. Een schaatsbaan is voor eigen gebruik en tevens bedoeld voor de jeugd om hen
in aanraking met het schaatsen te brengen. Hierdoor ontstaat er een doorstroom naar de
schaatsvereniging. Bij nader inzien bleek dat het bestuur van de schaatsvereniging een andere
locatie dan speelplek 30 in overweging wil nemen. De gemeente heeft geen alternatief voor
een andere lokatie.
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4.

CONCLUSIES EN AANBEVEUNGEN

4.1

Algemene uitgangspunten voor het realiseren van speelvoorzk ningen

0-6 jaar
Voor de leeftijdsgroep 0-6 jaar dienen speelvoorzieningen op blokniveaugerealiseerd te worden. Slechts in een straat, de Prinses Beatrixstraat, is dit door ruimtegebrek (te smal trottoir)
niet mogelijk. Geadviseerd wordt om op blokniveau zogenaamde 'verzamelplaatsen' voor
deze leeftijdscategorie te realiseren. Het gaat hierbij om voorzieningen die voor kinderen een
zekere aantrekkingskracht uitoefenen. Veel bestaande voorzieningen op blokniveau voor deze
kinderen worden na een korte experimenteerperiode niet of nauwelijks meer gebruikt voor
hun eigenlijke doel of oefenen nauwelijks aantrekkingskracht uit. Hierbij kan het gaan om
(met eenvoudige toestellen) ingerichte plekken, maar ook om plekken zor der toestel (informele plekken). De inrichting dient zodanig te zijn dat het uitlokt tot diversie soorten spel en de
fantasie van het kind prikkelen. Bijvoorbeeld een fundering van bielzen w aar je op kan zitten,
maar ook als evenwichtsbalk of als huisje voor fantasiespel te gebruiken i 5. Een andere mogelijkheid is om de verzamelplaats in te richten met struiken en gras ter bevordering van het
fantasiespel.
6-12 jaar
Voor deze leeftijdsgroep dienen voorzieningen op wijkniveau/kwadranterlmveaugerealiseerd
te worden. In drie van de vier kwadranten bevinden zich omsloten terreüuin die ingericht zijn
voor deze leeftijdsgroep. Deze terreinen blijken door hun ligging voor de2 doelgroep
e
ongeschikt en worden weinig gebruikt. In de praktijk blijkt dat deze leeftijdsgrjaepde behoefte
heeft weliswaar enigszins in het zicht, maar toch op enige afstand van de<jlirecte woonomgeving te willen spelen. Daarnaast geldt dat deze leeftijdsgroep niet of nauwlelijksgebruik maakt
van los geplaatste speeltoestellen. Deze bieden te weinig gevarieerde uitdagingom voor langere tijd aantrekkingskracht uit te oefenen. Voorgesteld wordt dan ook onvoor deze leeftijdsgroep speelterreinen met de nodige uitdagende variëteit planmatig aaiide rand van de
kwadranten te situeren. De inrichting dient hierbij aan het avonturenspel refereren. Voor
specifiekere invulling leent met name deze leeftijdsgroep zich voor betroklkenheiddoor middel van jeugdinspraak.
12-18 jaar
Voorzieningen voor deze leeftijdsgroep kunnen in een kleine gemeente inprincipe
]
op stedelijk niveau gerealiseerd worden. De locaties waar tieners zich ophouden zijn in geringe mate
te beïnvloeden. De te realiseren plekken dienen met name voor deze doelgroep een voldoende
uitdagend en gevarieerd karakter te hebben om ze er voor langere tijd naar toe te leiden. Een
belangrijke voorwaarde hierbij is het betrekken van de jeugd bij de keuze en inrichting van de
lokatie. Vaak gaat het hier om plekken die voor de jeugd al een "al dan ni|t natuurlijke aantrekkingskracht" hebben .
Nadrukkelijk dient rekening gehouden te worden met de mogelijke 'rondhjangoverlast' voor
omwonenden van voorzieningen voor deze leeftijdsgroep. De lokatie moei; zich dan ook op
redelijke afstand van de woonhuizen bevinden.
2

2 Zie onder andere Jeugdinventarisatie Gemeente Woudenberg: Ruimtelijke criteria ron^hangplekken, pag. 31
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Geadviseerd wordt dan ook mogelijk in te richten formele hangplekken aan de rand van de
kwadranten te situeren en op bestaande plaatsen waar het het rondhangen tot overlast leidt, of
dreigt te gaan leiden, een ontmoedigingsbeleid te voeren (opheffen van natuurlijke en kunstmatige aantrekkingskracht, bijvoorbeeld het weghalen van zitgelegenheden).
4.2

Aanbevelingen

4.2.1 Noordoostkwadrant
Het westelijke deel (13,13a, 13b, 14,15):
•
•
•

•
•

Op het schoolplein (13) wordt gespeeld en ook de ligging bepaalt dat het als buurtplein
gebruikt wordt: het schoolplein in overleg met het schoolbestuur herinrichten. Het plein
officieel geschikt maken als buurtspeelplaats voor 6-12 jarigen.
Het graslandje (13a) handhaven en inrichten als officieel voetbalveld voor 6-12 jaar. De
plaats richting Geeresteinselaan.
In de Koning Willem III straat en de Koningin Sophiestraat is veel activiteit waargenomen
(13b). Er staan enkele illegale speeltoestellen: op blokniveau twee nieuwe speelplekken
realiseren voor 0-6 jaar. Hiermee wordt de functie als verzamelplaats versterkt en door
een speelse aanplant de fantasie bevorderd. De inrichting samen met bewoners bepalen
alsook de mogelijkheden tot buurtbeheer verkennen.
Het grote speelterrein (14) zo laten. Het schoolplein (15) heeft een grote aantrekkingskracht op de jeugd van 6-12 jaar.
Het gebiedje rond de Prinses Beatrixstraat heeft geen ruimte om een verzamelplaats voor
de 0-6 jarigen te maken. Deze leeftijdsgroep wordt geleidelijk aan groter omdat de oorspronkelijke bewoners hun huizen verlaten en plaatsmaken voor jonge gezinnen. Op dit
moment zijn ook de senioren in grote aantallen vertegenwoordigd: in overleg met de buurt
bekijken of de straat versmald en stoepen verbreed kunnen worden. Op deze manier ontstaat er een ruim wandelgebied en tevens een informeel (veilig) speelgebied.

Het oostelijke deel (16,17,18,19,20):
•

•
•
•

Het speelterrein aan het Blotenburgerhof (16) geschikt maken voor 0-12 jarigen. Het is de
wens van bewoners om het parkeergedeelte aan de Laan van Blotenburg te situeren. Er
komt dan ruimte vrij op de huidige parkeerplaats: het wandelgebiedje tussen de huizen geschikt maken voor 0-6 jaar en de huidige parkeerplaats inrichten voor 6-12 jaar. De wens
van kinderen is om te voetballen. Het crossen is minder belangrijk: de inrichting samen
met bewoners bepalen en ook de mogelijkheden tot buurtbeheer verkennen.
Het speelterreintje (17) voorlopig handhaven. In de wijk zelf maar ook daarbuiten is er
aanwas van kinderen. Bij de inrichting van de nieuwe wijk rekening houden met een verzamelplaats voor 0-6 jarigen.
De speelplek (18) in bestaande vorm handhaven.
Het huidige speelterrein (20) heeft erg te leiden gehad van de verbouw van de Wartburgschool. De school heeft in overleg met de gemeente besloten om een half-pipe te plaatsen.
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Een gedeelte wordt ingericht met voetbal-, volleybal- en basketbalgelegenheid. Op het
gedeelte dat overblijft plaatst de school de bestaande toestellen terug. Het veld is niet zo
openbaar als vergelijkbare terreinen in andere kwadranten. De herinrichting wordt via de
school afgerond. Hier hoeft verder door de gemeente geen actie op or demomen te worden.
4.2.2 Noordwestkwadrant
Het oostelijke deel (2a, 2,1, 3, 7)
•

•

•
•
•

•

Het huidige graslandje aan de John F. Kennedylaan (2a) bestemmen a Is speelgebied: het
landje inrichten met meer struiken voor het avonturenspel. Een echt v jetbalveld maken
door middel van plaatsen van goals met netten en het realiseren van & ai egaal grasveld.
Een klein stenen pleintje voor basketbalspel maakt het geheel geschik: voor 6-12 jaar. De
kinderen die op het graslandje speelden zijn uitgebreid geïnterviewd.
Het graslandje aan de Thorbeckelaan is voor de kleintjes te gevaarlijk voor deze kinderen
uit de John F. Kennedylaan en Thorbeckelaan een nieuwe verzamelpljiats maken. De twee
grasveldjes aan de Thorbeckelaan vergroten. Hiervoor moeten de parkeerplaatsen verdwijnen. Door een inrichting met speelgroen en een speelse verbindin j tussen de twee
grasveldjes ontstaat een ruime speelplek die het fantasiespel bevordert.
Het schoolplein van de Rehobothschool (2) heeft een functie voor de 1 seftijd 0-12 jaar. Er
dient naar gestreefd te worden dat het zijn buurtfunctie en speelwaarde blijft behouden.
Op het kleine speelterreintje tussen de huizen (1) staan een aantal illegale speeltoestellen:
in overleg met de buurt overgaan tot het vervangen van deze toesteller. Dit speelplaatsje
leent zich uitstekend voor buurtbeheer.
Het omsloten speelterrein tussen de huizen (3) lijkt qua inrichting met speeltoestellen veel
op het terrein aan de John F. Kennedylaan (7). Het terrein tussen de hu izen (3) in bestaande vorm handhaven. Eventueel de toestellen verplaatsen zodat de 0-6 j uigen een apart
hoekje krijgen en er duidelijke looproutes ontstaan.
De kinderen vertellen in de interviews dat ze meer behoefte hebben aaii variatie. Het terrein (7) is eventueel geschikt om er een huttenbouwterrein van te makï n. Een project kinderinspraak dient meer duidelijkheid te verschaffen over de inrichting ai de behoeften van
6-12 jarigen.

Het westelijke deel (4a, 4, 5,6,6a):
•

Het verwaarloosde stukje park (4a) met zijn banken, plantenbakken en kegels betrekken
bij de rest van het park. Hiervoor alles verwijderen en het geheel bepla iten met gras en
bomen. Op deze manier wordt het als hangplek ontmoedigd.
• Het schoolplein handhaven (4).
• De speeltoestellen op plek 5, 6 en 6a op termijn verwijderen. De plekk< n met eenvoudige
middelen (groen en bielzen) inrichten. Zo blijft de functie verzamelplaats gehandhaafd en
wordt de flmctie fantasiespel aangemoedigd.
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4.2.3

Zuidoostkwadrant

Jacobshoeve-erf (21) en Tabaksland (22,23):
•

Dit unieke speelterrein, bestaande uit drie terreinen, gedeeltelijk aanpassen aan de behoefte om tefietscrossen.Het huidige crossterrein handhaven. De bestaande routes door
het parkje veiliger maken door ze langs in plaats van door het speelterrein te laten lopen.
Het voetbalveld inrichten alsfietscrossterrein metfietsschansjes.Er dient hierbij een logische verbinding met het huidige crossterrein te komen.
• Het huidige speelterrein dient in oostelijke richting een voetbalbestemming te krijgen met
echte goals en netten. De huidige basketbalpalen aan weerszijde van het voetbalveld plaatsen. Het voetbalgedeelte afscheiden van het speelgedeelte door bomen en struiken te
plaatsen. Het speelgedeelte herinrichten met onder andere duikelrekken, een grote glijbaan
en de huidige schommels bij elkaar plaatsen.
• De beide speelplekken in Tabaksland dienen als verzamelplaats voor de allerkleinsten op
blokniveau. Het toestel op speelplek 22 vervangen door een inrichting die het fantasiespel
bevordert.
• Speelplek 23 aanpassen, op verzoek van de buurt, met een tweetal knikkerpotjes.
De verbrede stoep (37), openbare basisschool de Prangelaar (39) en het aangrenzende speelgebied (38):
•

Het huidige speelterreintje (37) is het enige in dit gebied op blokniveau. De speelfunctie
kan verstevigd worden voor de leeftijd van 0-6 jaar: de twee veerelementen vervangen
door bijvoorbeeld een klimtoestel met een glijbaantje eraan, een afsluitbare zandbak voor
het constructie-Zfantasiespel en een paar bankjes. De bestrating op een speelse wijze aanpassen, bijvoorbeeld met grote in een contrastkleur passende stoeptegels om het fantasiespel te bevorderen. Een en ander opzetten door bewonersinspraak. Ook het beheer op deze
manier proberen te regelen.
• Het schoolplein eventueel, in overleg met de gemeente, herinrichten. Het neemt geen belangrijke functie in als openbare speelvoorziening. Het wordt begrensd door een, mits het
de huidige oppervlakte blijft behouden, functioneel in terichtenspeelterrein (38).
• Het speelterrein (38) dient heringericht te worden voor de leeftijd 0-12 jarigen: de poepprullenbak voor de honden buiten het terrein plaatsen en derioolpijpenverwijderen. Voor
de kinderen is dit een bron van ergernis. Het huidige basketbalterrein en de klimbomen
rechts van de huidige ingang (fietspad Prangelaar) handhaven. De schommel en het gele
klimrek staan links van de huidige ingang. Deze speeltoestellen uitbreiden met een bankje
en aanleidingen voor fantasie-Zconstructiespel realiseren, bijvoorbeeld een auto of treintje.
Het terreintje voor de 0-6 jarigen dient visueel onderscheiden te worden door middel van
bossages (doolhof) van de rest van het terrein. Het grasveld naast het basketbalveld wordt
gebruikt voor voetballen. Door het plaatsen van echte goals wordt het een officieel voetbalveld. In de buurt van het voetbalveld het aantal toestellen voor de leeftijd 6-12 jaar uit
breiden. Wensen zijn onder andere duikehekken en grote schommels met banden.
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Speelterrein 24,25,26,27 en 28:
•

De huidige kleine terreintjes bevinden zich op blokniveau met speeltoestellen voor de 0-6
jarigen. Het aantal kinderen in de buurt met deze leeftijd is echter gering. Op speelplek 26
staat een groot klimrek voor 6-12 jarigen op een klein stukje grondisen
in ideze vorm
voor deze leeftijdsgroep niet voldoende uitdagend. In principe zouden
i
dergelijke
kleine
stukjes grond in een woonbuurt voor de allerkleinsten ingericht moete n worden: de speelplekjes die er nu zijn handhaven, eventueel op termijn saneren. Klimrek eventueel verplaatsen.
• Na sanering van bovengenoemde plekken realiseren van een nieuwe vloorziening voor de
0-6 jarigen. Een geschikte plaats hiervoor is het bloemperkje aan het g arageplein van de
Gerard Doulaan /Jan Steenlaan.
De groene long (30,29 en 35):
•

Uit het gesprek met de schaatsvereniging Woudenberg bleek dat men net name (ook)
mikt op de jeugd bij het realiseren van een combibaan aan de Paulus Potterlaan (30). Zij
constateren dat het skeeleren, ook bij de jeugd, een grote vlucht neemt, Terecht koesteren
zij de wens hier iets op te ondernemen. Inmiddels wil de vereniging dj n ook het accent op
het skeeleren leggen. Voor de jeugd wordt een combibaan in de voorg ;stelde vorm minder
geschikt geacht wegens het eenzijdige karakter (een ovale baan om all ;en maar rondjes te
rijden). De wens van de jeugd ligt op een voorziening die meer uitdaaj X, namelijk de
combinatie van de drie elementen half-pipe, skate-aanleidingen en een bochtig parcours.
We betwijfelen in algemene zin of de door de schaatsvereniging voorgestelde combibaan,
gelet op de investeringen, voldoende effectief is. Het schaatsen is beperkt mogelijk, alleen
tijdens de schaarse vorstperioden. Wellicht is het mogelijk (door midd 5l van nader onderzoek) voor dit doel een terrein/weiland aan te wijzen en zo in terichter;dat het tijdens
vorstperioden snel als schaatsfaciliteit kan worden ingericht (onder anc .ere regelen van
verlichting en installatie voor onder water zetten). Voor wat betreft het skeelergedeelte
kan gesteld worden dat hiervan in de voorgestelde vorm slechts door © m beperkte groep
gebruik gemaakt zal worden (training (van bochten) voor liefhebbers van 'langeafstandsskeeleren' en norenschaatsen). Steeds meer is er een tendens het skeelt ren over langere
afstanden op relatief veilige openbare wegen te doen. Wellicht dat ook de verkeersregels
hier op afzienbare tijd op aangepast zullen gaan worden.
• Voor de jeugd van 6-18 jaar dient een voldoende uitdagende en aantrel kelijke voorziening gerealiseerd te worden. Een uitstekende plek hiervoor is het terrei i aan de Paulus
Potterlaan (30). Deze dient voldoende ingericht te worden om de jeugd op een positieve
manier aan te trekken. Voorgesteld wordt dit speelgebied rond het thema spelen en bewegen aan te kleden: het huidige voetbalgedeelte verkleinen tot een speel 'eld waardoor er
ruimte vrijkomt om een skeelerbaan/fietscrossbaan aan te leggen. De skeelerbaan dient te
bestaan uit een aantal speelse lussen met daarboven en tussendoor defietscrossbaan.Bij
de jeugd bestaat daarnaast de wens om een half-pipe te plaatsen. De genoemde voorzieningen combineren met een verhoging (zitgelegenheid) om een en ande r te bekijken. Het
huidige speelgedeelte uitbreiden met avontuurlijke toestellen zoals een familieschommel
en hoge glijbaan. De gehele plannen van (herinrichting van het terrein dienen, in samenspraak met jeugdigen en buurtbewoners, uitgevoerd te worden door eer ontwerper.
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•

De kinderen ervaren 29 en 35 als een geheel, vandaar de aanbeveling om een veilige oversteekplaats te maken: het plantsoen met de rozenbottels (Rembrandlaan) verwijderen en
een verbrede stoep maken. Het verkeer remt hierdoor af ter hoogte van de speelplekken
om langzaam door de sluis te rijden. Tevens ziet het verkeer de kinderen aankomen die
oversteken. De huidige functie van het terrein (29) komt meer tot zijn recht als er op 30
een ATB-terrein wordt gerealiseerd. Vandaar de huidige inrichting zo laten.
• De huidige speelplek (35) geschikter maken voor spel van 0-6 jarigen. Op de zonnige
plaatsen her en der verspreid enkele speeltoestellen met diverse functies plaatsen. Er is
voorkeur voor verspreiding omdat concentratie van toestellen de hangplekfunctie aanmoedigt. Op het huidige gedeelte de prullenbak, bankje en evenwichtsbalk dan ook verwijderen om het hanggedrag daar te ontmoedigen. Verderop in het park kan dit materiaal
herplaatst worden.
Speelterrein 31, 32,36,34 en 40:
•

Voor de eerste drie terreintjes(31, 32,36) geldt dat ze gehandhaafd kunnen blijven. Op
termijn kunnen ze eventueel gesaneerd worden.
• Een grote gevarieerde speelvoorziening (30) zoals hierboven beschreven voor de leeftijd
van 6-12 jaar zal voldoende lang blijvende aantrekkingskracht uitoefenen voor deze leeftijdscategorie.
• De speelplaats aan de Willem van Oranjeschool (34,40) is op dit moment in gebruik als
buurtspeelplaats.
Speelterrein 33:
•

Deze speelplek geschikter maken voor spel van 6-12 jarigen. Deze speelplek heeft in vergelijking tot de eerder beschreven plekken een buurtkarakter en er is sprake van een grote
mate van buurtbetrokkenheid. Er kan met behulp van inspraak en beheer een nieuwe
functie gegeven worden aan dit terrein. Het is en blijft echter te klein om in een gevarieerd
aanbod voor 6-12 jarigen te voorzien, maar door de buurtbetrokkenheid is deze aanbeveling zeker te overwegen.

4.2.4 Zuidwestkwadrant
Het noordelijke deel (8, 8a, 9 en 9a):
•

•
•

De speelplek (8) in het noordelijk deel van het Zuidwestkwadrant is de enige formele plek
voor 0-6 jarigen. Daarnaast wordt er veel op straat gespeeld. De kinderen vinden de speelplek slecht onderhouden en ergeren zich aan de graffiti en het prikkeldraad: de plek aanvullen met een bandenschommel en enig onderhoud plegen.
Op de aangrenzende speelpek (8a) is genoeg mogelijkheid voor klimmen en avonturenspel: handhaven en enig onderhoud plegen.
De slecht toegankelijke speelplek tussen de huizen (9) zo herinrichten dat er een afgescheiden gedeelte voor de kleintjes ontstaat. Dit gebeurt met bestaande speeltoestellen.
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Het avonturenlandje ernaast (9a) is een prima combinatie en vooral b^j de jongens erg in
trek: zo behouden.
Het zuidelijke deel (10, lla/b/c/d, 12,12b):
•
•

•
•

•

•

•

De Steen (1 ld) is wijds opgezet en ademt een oase van rust uit. Het h^eft de voorkeur om
het zo te laten.
Het kleine speelplekje (11a) aan hetfietspadheeft voor de 0-6 jarigen! een functie: op termijn een toestel plaatsen met bijvoorbeeld een klimfunctie die qua gedachtewereld aansluit bij speelplek 10. Zo ontstaat er een logische verbinding tussen beide speelplekken.
Bijvoorbeeld een circusclown als glijbaan op speelplek 10 en een trapezenet als klimtoestel op speelpek 1 la. Er is overlast door hondenpoep, dit dient aangepakt te worden.
De speelplek tussen de huizen (10) logischer indelen met looproutes en zorgen dat er voldoende ruimte tussen de toestellen is. Uit de interviews blijkt de behoi sfte aan duikehekjes.
Het laatste speelplekje (11b) aan het doorgaandefietspadgrondig opk lappen en de beplanting vernieuwen. Rekening houden met het feit dat de beplanting mei vertrapt wordt
en het nauwelijks tijd krijgt om aan te slaan. Het is daarom aan te rade n om er stevig,
kindvriendelijk groen neer te zetten; iets dat sneller en in dikkere boss iges groeit dan de
huidige aanplant. Tevens wat meer toestellen plaatsen met diverse fun :ties voor de leeftijd
0-6 jaar. De duikehekjes mogen ook hier niet ontbreken.
Een nieuwe speelplek realiseren op het grasveldje Westerwoud/Laan Ï an Lichtenberg. In
dit oostelijke deel is geen voorziening voor de 0-6 jarigen. Met de inri shting er rekening
mee houden dat er verschillende functies voorkomen en dat een en ant er afgestemd wordt
met speelplek 11b (zie opmerking 10 en 1 la). De straat nog veiliger maken door van dit
gedeelte een woonerf te maken.
De speelplek (12) inrichten voor de leeftijd 0-12 jaar. De groep 6-12 j{ rigen heeft weinig
mogelijkheden in het Zuidwestkwadrant en neemt de komende jaren ir . aantal toe. Hiervoor is het noodzakelijk om de huidige straat af te sluiten en de parkeerplaatsen aan de
kopse kanten een plek te geven. De inrichting in samenspraak met de linderen bepalen.
Wanneer afsluiten niet mogelijk blijkt dan is de Steen (lid) een mogelijke tweede optie
als in terichtenplek.
Het voetbalveld (12b) voldoet nadrukkelijk aan een (stedelijke) behoefte en kan geformaliseerd worden als hangplek. Hier kijkt men naar het af- en aanrijdende
een balletje. Wat er ontbreekt zijn voldoende bankjes en mogelijk een afdakje. Samen met
de huidige gebruikersgroep inrichten.

4.2.5

't Zeeland

Speelplek 7:
•

De speelplek inrichten voor de leeftijd 0-6 jaar. De inrichting onderscheidt
zich door datgene wat er op speelplek 1,2, en 3 wordt aangeboden. De behoefte om
tefietsen,skeeleren en skelteren is ruim aanwezig. Het plein dient ingericht te worden
ihet spannende
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fietsbobbels, schansjes enz.; een mini-crossterrein. Een en ander aankleden met snelgroeiend speelgroen en gras voor fantasiespel.
Speelplek 11:
Deze geïsoleerde plek inrichten voor de reeds aanwezige en steeds groter groeiende groep 612 jarigen: het pad aan de achterzijde van de toekomstige huizen bekleden met gras. Langzamerhand gaat dit over in snelgroeiend speelgroen en ontstaat er een zogenaamd avonturenlandje. Wanneer het reeds begroeid is overwegen of dit zo kan blijven bestaan. De verbinding
met het vasteland/eiland en dijk bestaat uit een hangbrug en/of kabelbaan. Dit voorkomt dat
bewoners met honden dit als snelle doorgang naar de dijk gaan gebruiken.
4.3

Stellen van prioriteiten

Bij opstellen en realiseren van een verbeteringsplan voor speelgelegenheden moeten prioriteiten gesteld worden. Als het gaat om het opstellen van een voorkeursvolgorde van te ondernemen activiteiten geldt als algemeen uitgangspunt de noodzaak en de mogelijkheden om de
voorwaarden voor speelgelegenheden te verbeteren. De voorwaarden voor speelruimte, zoals
ze reeds in hoofdstuk 2 vermeld, zijn:
- veiligheid;
- betrokkenheid;
- bereikbaarheid;
- herbergzaamheid;
- samenhang.
Een basisvoorwaarde is de veiligheid van de speelplek. Onveilige speelsituaties dienen direct
aangepakt te worden. Het kan hier gaan om onveilige speelobjecten, maar ook om een onveilige omgeving, met name de verkeersituatie. De door 'Speel op Save' gedane inventarisatie
biedt voldoende handvatten voor het aanpakken van de onveiligheid van de speeltoestellen.
Het opstellen van een verkeerscirculatieplan voor Woudenberg heeft ertoe bijgedragen dat de
meest knellende situaties reeds verholpen zijn of binnenkort aan de beurt zijn. Van echt onveilige verkeerssituaties is dan in principe geen sprake meer.
Een tweede belangrijke basisvoorwaarde is de betrokkenheid. Wil een speelgelegenheid met
succes gebruikt worden dan is het van wezenlijk belang dat de direct-belanghebbenden zich
betrokken en aangetrokken voelen (de jeugd en in veel gevallen de buurt/omwonenden). Inbreng bij realisering en verbetering geeft meer garantie dat kinderen intensief en op een juiste
wijze gebruik maken van de speelgelegenheid. Ook de betrokkenheid van de volwassenen is
van belang. Hun inbreng bij realisering en verbetering geeft meer garantie dat de speelgelegenheid door de buurt geaccepteerd en gewaardeerd wordt. Tevens liggen hier vaak eerste
aanknopingspunten voor buurtzelfbeheer. Betrokkenheid binnen een buurt kan ook betekenen
dat er tegenstellingen zijn met betrekking tot de waardering van het niveau en/of gebruik van
de speelgelegenheden. In dit kader kan (dreigende) overlast gezien worden als een aandachtspunt dat snel aangepakt dient te worden.
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Een derde voorwaarde is de bereikbaarheid. Iedere leeftijdsgroep heeft nzieigen actieradius,
en speldat wil zeggen geografische bereik. Een adequate spreiding van speelvoo -zieningen
vormen voor de verschillende leeftijdsgroepen, rekening houdend met heiaantal (potentiële)
vlekken dienen
kinderen in bepaald gebied, verdient in deze de aandacht. Mogelijke witte
ingevuld te worden. Doublures dienen, eventueel op termijn, opgeheveni worden. Het gaat
hier met name dus om een kwantitatief criterium.
De voorwaarden herbergzaamheid en samenhang hebben te maken met de gebruikskwahteit
van de speelvoorzieningen, de wijze waarop ze ingericht zijn en de mate waarin ze afgestemd
zijn op andere voorzieningen in de voor de kinderen bereikbare leefomgeving.
Bij het kiezen van de hierna gestelde prioriteiten is in de eerst plaats rekei ing gehouden met
bereikbaarheid. Voor iedere leeftijdsgroep (binnen de gestelde actieradius) zouden er voldoende geschikte speelterreinen moeten komen. In Woudenberg is de leef tijdgroep 6-12 jaar
onderbedeeld, vandaar dat voor deze leeftijdsgroep de eerste prioriteit gel ;gd dient te worden.
Voor ligging van de terreinen is, gelet op het gestelde onder de 'algemene uitgangspunten',
zoveel mogelijk gezocht aan de buitenzijde van de kwadranten. Het tweed e criterium in de
afweging is betrokkenheid. Met name daar waar de speelgelegenheden eei i punt van discussie
in de buurt zijn speelt hierbij een rol.
Veiligheid heeft bij de keuze van de prioriteiten in beperkte mate een rol g espeeld. Dit heeft te
maken met het gegeven dat er in de gemeente Woudenberg in bijna ieder 1 ^vadrant een min of
meer veilige verkeerssituatie bestaat. Voor wat betreft de veiligheid van siieeltoestellen die
het rapport van 'Speel op Safe'richtinggevendte zijn. Herbergzaamheid en samenhang dienen bij de aanpak van gestelde prioriteiten zo veel mogelijk integrale aandjacht te krijgen. Het
zijn factoren die het speelgenot extra verstevigen.
4.4

De prioriteiten

De prioriteiten worden per leeftijdsgroep weergegeven:
Voorziening voor 6-18 jaar op stedelijk niveau:
• Het terrein aan de Paulus Potterlaan dient een functie voor de jeugd te krijgen waarbij (eigentijds) bewegend, sportief recreëren centraal staat. Het moet jeugdig 5n uitdagen er op
een positieve en actieve manier van gebruik te maken waarbij informee 1 sporten (niet in
verenigingsband) centraal staat. Vanwege zijn invloed op het gebruik v;
plekken heeft de inrichting ervan de hoogste prioriteit. De inrichting m st een brede algemene skatevoorziening (half-pipe, speelse skatebaan en terrein voor aaileidingen) voor de
verdient de voorkeur. Hiermee wordt ingehaakt op een breed aanwezig; behoefte. De
combinatie met andere speelfuncties zoals voetballen en uitdagende speeltoestellen, zorgen voor een gevarieerd aanbod. Het tekort aan geschikte terreinen in heel Woudenberg,
met name binnen het Noordoostkwadrant, wordt hiermee opgelost. Vo< ir het inrichtingsplan dient een ontwerper aangetrokken te worden. Bij het ontwerp en d ï realisering dienen
zowel de jeugd als omwonenden nadrukkelijk betrokken te worden waarbij overlastbeperkende maatregelen aandacht behoeven.
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• Als tweede prioriteit dient het gebied rond de Steen (lid) ontmoedigd te worden als hangplek. Er zijn nog geen klachten, maar de huidige groep geeft aan dat zij het voetbalterrein
(12b) ook geschikt vindt mits er enige aanpassingen plaatsvinden.
• Het parkje (4a) is nu niet in gebruik als hangplek, maar dit kan weer opleven. Vandaar dat
als derde prioriteit wordt aanbevolen enige aanpassingen te plegen zodat het gebied in de
toekomst als mogelijke hangplek ontmoedigd wordt.
Voorzieningen voor 6-12 jaar op kwadrantniveau:
In ieder kwadrant dient een geschikte plek gemaakt te worden 6-12 jarigen. Hierbij dient door
middel van jeugdinspraak de jeugd uitdrukkelijk betrokken te worden. Alle vier de terreinen,
met uitzondering van 7, hebben ook een functie voor de andere leeftijdsgroep(en).
• Eerste prioriteit dient gegeven te worden aan het terrein aan de John F. Kennedylaan (7)
omdat dit het verste weg ligt van de te realiseren stedelijke voorziening aan de Paulus Potterlaan. Hier wordt ook gespeeld door kinderen uit het Zuidwestkwadrant. Het terrein ligt
enigszins afgelegen, maar heeft ook zicht op het af- en aanrijdende verkeer. Het terrein is
uitermate geschikt om hutten op te bouwen. Dit kan door de jeugdopbouwwerker in de eerste instantie als vakantieactiviteit aangeboden worden. Na een uitgebreider behoefteonderzoek kan het terrein eventueel een permanente bouwfunctie krijgen. Een aantal kinderen uit het Zuidwestkwadrant hebben inmiddels een verzoek ingediend bij de gemeente
om een huttenbouwspeelplaats in te richten.
• Prioriteit twee is het huidige speelterrein 12. Dit dient uitgebreid en hiermee herbestemd te
worden voor de brede groep 0-12 jarigen. De leeftijdgroep (6-12 jaar) is reeds aanwezig en
zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het Zuidwestkwadrant is niet ruim van opzet,
behalve het gebied rond de Steen (1 ld). Dit is de enige locatie met relatief veel ruimte,
maar niet direct geschikt voor inrichting. Echter, het is de enige locatie die in aanmerking
komt als de afsluiting van Westerwoud niet door kan gaan.
• De derde prioriteit is het terrein aan het Blotenburghof (16). Dit ligt weliswaar niet aan de
buitenkant van dit kwadrant, maar is door zijn ligging en uitstraling meer in trek dan enig
ander terrein in het Noordoostkwadrant. De mogelijkheden voor inspraak en beheer zijn
hier aanwezig en geven een zekere garantie dat ook in de toekomst een en ander beheersbaar blijft.
• Het aangrenzende speelgebied van de openbare basisschool de Prangelaar (38) heeft de
vierde prioriteit. Het is in trek bij jeugd uit met name het Noordoost- en Zuidoostkwadrant.
Het wordt intensief gebruikt maar voldoet niet geheel aan de behoeften. De wensen tot
herinrichting zijn nadrukkelijk uitgesproken door de huidige gebruikers. Dit kan gebruikt
worden bij de plannen voor herinrichting. Dit wil niet zeggen dat jeugdinspraak overbodig
is, want dit verstevigt de kansen voor het toekomstige gebruik.
Voorzieningen voor 0-6 jaar op blokniveau:
• De afwezigheid van een formele verzamelplaats en de onveilige speelsituatie aan de John
F. Kennedylaan hebben hier de hoogste prioriteit door het uitbreiden van het grasveld aan
de Thorbeckelaan. De nieuw in terichtenverzamelplaats zorgt voor enige mate van gedifferentieerd speelaanbod op blokniveau voor de 0-6 jarigen.
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Prioriteit twee is de bestaande speelgebiedjes (29 en 35). Deze staan iiji
verband met elkaar.
De kinderen steken voortdurend hiertussen via de Rembrandtlaan overHet is van belang
dat de oversteekplaats veiliger wordt.
De derde prioriteit is het in het Noordwestkwadrant realiseren van
itwee nieuwe speelvoorzieningen voor de 0-6 jarigen. De huidige verzamelplaatsen aan de Kojning
Willem IE laan
en Koningin Sophiestraat dienen geformaliseerd te worden. Met het
neen van een
eenvoudige en speelse inrichting zorgen ze voor een fantasierijk speelianbod
Prioriteit vier is het in het Zuidwestkwadrant realiseren van een nieuwespeelvoorziening
voor 0-6 jaar. Het grasveld aan het Westerwoud/Laan van Lichtenbergdient hiervoor geschikt gemaakt te worden.
In algemene zin dienen de voorzieningen voor 0-6 jaar op blokniveau)lanmatig beoordeeld te worden of ze voldoende een functie vervullen als verzamelplaats
voor de kleinere
kinderen. In dit verband dienen op termijn niet functionele voorzieningen
(veel wipkuikenachtige voorzieningen) vervangen te worden door uitdagende, fantasieprikkelende
voorzieningen met een nadrukkelijke verzamelfunctie voor de buurt.
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5.

PLANNING EN KOSTEN

5.1

De aanbevelingen algemeen

Voorgesteld wordt de planning van werkzaamheden op basis van de aanbevelingen, uitgezonderd de prioriteiten, parallel te laten lopen met de planning van het groenbeleidsplan. Dit gaat
in 1999 van start, met een doorloopcyclus van 10 jaar. Hierdoor wordt binnen de verschillende deelgebieden van de kwadranten integraal de aanpak van groen- en speelvoorzieningen ter
hand genomen. Bij de herinrichting van de groenvoorzieningen dient hierbij nadrukkelijk rekening gehouden te worden met het handhaven en waar mogelijk verbeteren van een kindvriendelijke aanleg. Dit in verband met het in stand houden van voldoende informele speelvoorzieningen voor de jeugd.
De dekking van de kosten van vervanging en onderhoud van de formele speelvoorzieningen
dienen te rusten op het vastgestelde jaarlijkse begrotingsbedrag. Voor onderhoud en renovatie/vervanging is hiervoor jaarlijks respectievelijk ƒ 10.100,- en ƒ 30.300,- beschikbaar.
5.2

De prioriteiten

Voorgesteld wordt de aanpak van de voorgestelde prioriteiten binnen een tijdsbestek van drie
jaar te realiseren. De prioriteiten dienen gezien te worden als gewenste aanvulling op en wijziging van de bestaande speelvoorzieningen.
Voor het realiseren van de prioriteiten dient de gemeenteraad extra middelen ter beschikking
te stellen. Hierbij dienen ook de mogelijkheden voor andere geldstromen waaronder fondswerving en sponsering nader onderzocht te worden.
Op basis van een inschatting van de intensiteit van de voorgeselde aanpak wordt bij een aantal
prioriteiten een kostenindicatie per m gegeven. In de andere gevallen gaat het om een algemene kostenindicatie.
Bij de verdere voorbereiding en realisering dienen zowel buurtbewoners/buurtinitiatieven als
jeugdigen nadrukkelijk betrokken te worden. Dit om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.
2

Terrein aan de Paulus Potterlaan (30):
Realisering van deze voorziening heeft gelet op het karakter en de beoogde gebruikswaarde
zijn weerslag op andere speelvoorzieningen. Planvoorbereiding dient dan ook snel ter hand
genomen te worden.
Zowel planvoorbereiding (eventueel een verder haalbaarheidsonderzoek) en realisatie dient in
nauw overleg met de buurt en met nadrukkelijke participatie van jeugdigen tot stand te komen. Geadviseerd wordt voor de planontwikkeling en realisatie een ontwerper aan te trekken.
Planning:
1998: nader overleg buurt en j eugdigen
1999: planvoorbereiding en realisatie
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Kosten:
Skeelerbaan
ƒ 100.000,- (200 meter lusvolrmige asfaltbaan)
Aanpassing/aanvulling rest voorzieningen ƒ 225.000,- (3000 m x ƒ 75,)
2

Gebied rond de Steen/voetbalveld (12b):
In verband met de dreigende overlast rond de Steen en de nadrukkelijk or
dc de jeugdigen uitgesproken behoeften aan een eigen plek verdient het aanbeveling hier op
corte termijn aandacht aan te geven.
Planning:
1999: realisatie zitvoorziening/overkapping bij voetbalveld
Kosten:
Bankjes en overkapping

ƒ5.000,-

Ontmoediging hangplek (4a):
Op dit moment is er geen sprake van rondhangoverlast. Voorgesteld wordt
binnen de planning
van het groenbeleidsplan de bestaande zitgelegenheid te verwijderen en vervangen
t€
door
groenaanplant.
Planning:
2000: binnen groenbeleidsplan
Kosten:
Zitgelegenheid weghalen/groenaanplant

binnen budget groenbeleidsplan

Terrein aan deJ.F. Kennedylaan (7):
Hier dient gelegenheid gecreëerd te worden voor avontuurlijk spel/huttenbouw.
, dit mede op
voor 6-12
verzoek van de jeugd. In verband met het ontbreken van alternatieve voorzieningen
jarigen in het Noordwestkwadrant dient dit op korte termijn te geschieden
Planning:
1998: (via jeugdopbouwwerk) verdere contacten jeugd voor idee- en plaijvorming
1999: plaatsen van het hek rond speelplek en inrichting
Kosten:
Plaatsen hek
Inrichting als bouwspeelplaats

ƒ 10.000,ƒ 5.000,-
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Herinrichten speelplek Westerwoud:
De leeftijdgroep 6-12 jarigen neemt in het Zuidwestkwadrant de komende jaren toe en er zijn
in dit kwadrant weinig voorzieningen voor deze leeftijdsgroep. Door middel van jeugdinspraak dient er op korte termijn een voorziening voor deze leeftijdsgroep gecreëerd te worden.
Planning:
1999:(via jeugdopbouwwerk) verdere contacten buurt en jeugdigen voor idee- en planvorming
2000: realiseren herinrichting
Kosten:
Herinrichting speelplek

ƒ 37.500,- (300 m x ƒ 125,-)
2

Speelterrein Blotenburgerhof (16):
Hier liggen mogelijkheden voor buurtparticipatie bij het herinrichten van speelvoorzieningen
voor 0-12 jarigen. In de buurt is de wens de bestaande parkeergelegenheid te verleggen.
Planning:
1999: nader overleg buurt en jeugdigen met betrekking tot wensen/nagaan mogelijkheden
buurtbeheer
2000: realisatie herinrichting
Kosten:
Herinrichting en plaatsing speeltoestellen: ƒ 45.000,- (450 m x ƒ 100,-)
2

Speelgebied bij De Prangelaar:
Het terrein is in trek bij de jeugd van 0-12 jaar maar voldoet niet aan de behoeften en dient
heringericht te worden.
Planning:
2001: eventueel via jeugdinspraak herinrichten
Kosten:
Herinrichten en bijplaatsen toestellen:

ƒ 33.000,- (220 m x ƒ 150,-)
2

Grasveld Thorbeckelaan:
Op blokniveau is hier geen (veilige) speelvoorzieningen voor 0-6 jarigen. Hiertoe dient het
grasveld uitgebreid en speelvriendelijk aangekleed te worden.
Planning:
1999: binnen groenbeleidsplan
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Kosten:
Regulier budget vernieuwing/onderhoud
Oversteek Rembrandtlaan:
een onveilige (overIn verband met de doorloop tussen twee speelgebiedjes is hier sprake van
te worden.
steek)situatie. Hier dient zo spoedig mogelijk een veilige oversteek gecreëerd
Planning:
1999: actie openbare werken
Kosten:

budget openbare werken

Verzamelplaatsen Koning Willem III laan Sophiestraat:
Hier wordt door de leeftijdsgroep 0-6 jaar wel gespeeld maar bevinden zi4h niet voldoende
speelvoorzieningen op blokniveau.
Planning:
2001: realiseren van kleinschalige speelvoorzieningen voor 0-6 jaar
Kosten:
Aanbrengen van eenvoudige voorzieningen ƒ 6.000,Grasveld Westerwoud/Laan van Lichtenberg:
Hier wordt door de leeftijdsgroep 0-6 jaar wel gespeeld maar bevinden zifti niet voldoende
speelvoorzieningen op blokniveau.
Planning:
2001: realiseren van kleinschalige speelvoorziening voor 0-6 jaar
Kosten:
Aanbrengen van eenvoudige voorziening

ƒ 3.000,-

Algemeen beleid 0-6 jarigen:
Voorgesteld wordt in het kader van afstemming van het groenbeleidsplanen vemieuwing/voor 0-6 jariherinrichting speeltoestellen op blokniveau na te gaan of de speelvoorzienlingen
gen voldoende functioneel zijn. Eventueel dient vervanging plaats te vinden
Planning:

6 jaar
1999-2008: beoordelen functionaliteit kleinschalige speelvoorzieningen 0

Kosten:
Aanbrengen eenvoudige voorzieningen

ƒ 30.000,- (10 plekken)
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5.3

Samenvatting planning en kosten prioriteiten

1999:
Terrein Paulus Potterlaan
Gebied rond De Steen
Terrein J.F. Kennedylaan
Grasveld Thorbeckelaan

ƒ 325.000,ƒ 5.000,ƒ 15.000,-

Totaal 1999

ƒ345.000,-

2000:
Ontmoediging hangplek
Herinrichting Westerwoud
Speelterrein Blotenburgerhof

ƒ 37.500,ƒ 45.000,-

Totaal 2000

ƒ 82.500,-

2001:
Speelgebied Prangelaar
Verzamelplaatsen KW III laan/Sophiestr.
Grasveld Westerwoud

ƒ 33.000,ƒ 6.000,ƒ 3.000,-

Totaal2001

ƒ 42.000,-

1999-2001:
Algemeen beleid 0-6 jarigen

ƒ 30.000,-

Totaal 1999-2001

ƒ 499.500,-
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Bijlagen

1.

Totaaloverzicht speelplekken Woudenberg

2.

Inventarisatie speelplekken Woudenberg jeugd 0-6 jaar

3.

Inventarisatie speelplekken Woudenberg jeugd 6-12 jaar

4.

Inventarisatie speelplekken Woudenberg jeugd 12-18 jaar
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Bijlage 1

Totaaloverzicht speelplekken Woudenberg
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Bijlage 2
Speelplekken Woudenberg
Jeugd 0-6 jaar
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Bijlage 3
Speelplekken Woudenberg
Jeugd 6- 12 jaar
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Bijlage 4
Speelplekken Woudenberg
Jeugd 1 2 - 18 jaar

