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Algemeen

Deze bijlage behoort bij de Speelvisie van september 2006, bestaat uit drie delen en kan
beschouwd worden als dynamisch document, dat geregeld geactualiseerd kan worden. 

In bijlage I wordt ingegaan op het vigerend beleid en de regelgeving met betrekking tot de
speelvoorzieningen en speeltoestellen. 

In bijlage II worden de speelplaatsen weergegeven (stand september 2006). Per speelplaats
zijn de aanwezige toestellen en de aanwezige veiligheidsondergrond beschreven en is
aangegeven voor welke doelgroep de aanwezige toestellen zijn bedoeld. Per wijkdeel zijn de
speelplaatsen vervolgens samengenomen. Een wijkdeel bestaat uit een stedenbouwkundig
afgeschermd gebied. Doorgaande wegen zijn daarbij als grens genomen. Tenslotte is een
eindoordeel opgenomen per wijkdeel, waarbij de hoeveelheid speelgelegenheid, de
speelwaarde, de veiligheid en afschrijving van de toestellen en eventueel bekende verzoeken
zijn afgewogen. Aan de hand van de afweging is prioriteit bepaald. Deze prioriteit is de basis
geweest voor de planning in de Speelvisie. De reacties tijdens de inspraak hebben nog geleid
tot enkele aanpassingen. Dit bijlagendocument is aan verandering onderhevig, het is zaak dit
document jaarlijks te actualiseren. Dit zal gebeuren samen met de jaarlijkse
veiligheidsinspectie.

In bijlage III is de stand van de afschrijvingen (stand september 2006) opgenomen. Deze
afschrijvingstabel is gebruikt als onderdeel voor de structurele budgetbepaling in de
Speelvisie.
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Bijlage I: Beleid en regelgeving

Gemeentelijk beleid 

Nota speelgelegenheden, 1984
Voor de gemeente is momenteel geen actueel en éénduidig speelruimtebeleid opgesteld. Het
vigerende beleidsstuk is de Nota Speelgelegenheden 1984. Deze nota is niet meer actueel,
vooral de wetgeving betreffende speelvoorzieningen is drastisch gewijzigd. Ook zijn de
speelplaatsen in de jaren verder aangepast, waardoor de opgenomen overzichtstekeningen
niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid.

College Programma 2006-2010
Het College Programma van 30 maart 2006 verwoordt het volgende over spelen in
Heemstede:

In Heemstede wordt door de jeugd, volwassenen en ouderen actief geleefd. Gezinnen hebben
te maken met een combinatie van wonen, werken, school, sport en andere vormen van
recreatie. Zij vragen om een efficiënte en slagvaardige gemeente die hiertoe de
mogelijkheden schept. Met voorzieningen die gewoon goed en betaalbaar zijn. Jongeren
zitten vol energie die geuit moet kunnen worden. Voor leren, sporten, werken en spelen
dienen in Heemstede voldoende voorzieningen te zijn.

Er wordt naast het reeds beschikbare budget maximaal € 195.000 (zie Speelvisie Heemstede,
paragraaf 3.8.3) voor deze collegeperiode uitgetrokken voor het verbeteren van
speelvoorzieningen, met gebruikmaking van de BOS–impuls (Buurt, Onderwijs en Sport). Bij
nieuwe bouwprojecten dient ruimte te worden gereserveerd voor speelvoorzieningen, of
ontmoetingsplekken voor jeugd en ouderen.

Het college doet een voorstel om op basis van de huidige ervaringen de jeugd meer te
betrekken bij de lokale democratie, bijvoorbeeld door jongerendebatten en een jaarlijkse
kindergemeenteraad.

Groenstructuurvisie
Op 27 mei 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Groenstructuurvisie Heemstede.
Deze visie beschrijft de belangrijke groenstructuren binnen de gemeente. Deze
groenstructuren bestaan uit de grotere wegen, de wijkontsluitingswegen en de grotere
groenvoorzieningen in de wijken, zoals speelplaatsen en parkjes. In de visie is duidelijk
aangegeven dat groen ook een belangrijke sociale functie heeft. Grasvelden kunnen door
kinderen prima gebruikt worden om te spelen. De grotere trapvelden zijn ontmoetingsplekken
voor jongeren of worden gebruikt voor evenementen. Gebruik van het groen levert ook extra
slijtage op. Daarom zijn niet alle locaties geschikt als speellocatie. Op de locaties die
genoemd zijn in deze visie wordt dit geaccepteerd. Het onderhoud is daar zoveel mogelijk op
afgestemd.

Handboek Straatmeubilair
In maart 2000 is het handboek straatmeubilair voor de Gemeente Heemstede opgesteld. In dit
handboek wordt aangegeven welk straatmeubilair gebruikt wordt in de openbare ruimte.
Daarbij kan worden gedacht aan anti-parkeerpalen, fietsbeugels, banken en afvalbakken.
Door zoveel mogelijk vooraf afgesproken straatmeubilair te gebruiken, krijgt de openbare
ruimte een rustige uitstraling. Doordat de verschillende elementen op elkaar zijn afgestemd,
wat betreft materiaal, kleur en/of vorm, wordt een samenhangende uitstraling van de openbare
ruimte nagestreefd. 
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Ook speeltoestellen hebben een effect op de uitstraling van de openbare ruimte. Om die
reden worden bij de komende actualisering van het handboek ook speeltoestellen
opgenomen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat keuzemogelijkheden aanwezig moeten
blijven, aangezien de bewoners actief betrokken worden bij de herinrichting van
speelplaatsen. Bovendien verschilt de behoefte aan speelvoorzieningen per speelplaats.
Afstemming kan vooral worden gevonden in kleur- en materiaalgebruik.

ISV-programma Heemstede 2005-2009
Dit programma is een vervolg op het ISV-I programma van de periode 2001-2005. Het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) richt zich in eerste instantie op de fysieke
ingrepen in de woon- en leefomgeving, maar deze dienen de verbeteringen op andere
terreinen (o.a. sociaal) te ondersteunen. In de uitgevoerde SWOT-analyse is naar voren
gekomen dat er in Heemstede onvoldoende speelmogelijkheden zijn voor de jeugd. Om die
reden is kernthema 18 opgenomen: “Realiseren van speel- en ontmoetingsplekken voor
jeugd”. Met betrekking tot dit thema, zijn de wijken De Glip en Merlenhoven specifiek
genoemd. De beschikbare financiën worden aangewend voor de verbetering van de
speelvoorzieningen in De Glip.

Duurzaam inkopen
In januari 2001 heeft de gemeente een deelnameverklaring Duurzaam Inkopen ondertekend.
Hiermee heeft de gemeente aangegeven bij de aankoop van diverse producten een integrale
afweging te maken, waarbij naast kwaliteit, prijs en leverbaarheid ook de milieuaspecten als
afweging worden meegenomen. Ook bij de aanschaf van speeltoestellen en de daarvoor
noodzakelijk ondergronden wordt een integrale afweging gemaakt. De milieubelasting van de
gebruikte productieprocessen en materialen zoveel mogelijk te worden afgewogen bij de
keuze van leveranciers. 

Bezuinigingen zandbakken
In 2005 is bij een bezuinigingsronde besloten alle zandbakken in de openbare ruimte te
verwijderen. De enige uitzondering is de zandbak bij de parkeerplaats van het Wandelbos
Groenendaal. (Besluit: programmabegroting 2005)

Jeugdbeleid 
18 december 1997 heeft de gemeenteraad van Heemstede ingestemd met de strekking van
de nota “Jeugdbeleid, Wel Doen”. Deze nota is een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een
integraal jeugdbeleid. Een viertal beleidsvoorstellen zijn direct gerelateerd aan deze
speelvisie: 

Beleidsvoorstel 2: voorzieningen bij nieuwbouw
Bij plannen voor nieuwbouw en/of herinrichting van wijken zal expliciet worden ingegaan op de
wenselijkheid en mogelijkheid om speelterreintjes en/of andere voorzieningen voor jongeren
aan te leggen, hierbij zal onder andere acht worden geslagen op de bij jongeren levende
wensen en op demografische gegevens van wijken

Beleidsvoorstel 3: activiteitendeelname
Bij de herijking van het bredere Heemsteedse welzijnsbeleid zal worden getracht de hoge
deelname van Heemsteedse jongeren aan sport, het beoefenen van hobby’s en het bezoek
aan de bibliotheek te handhaven en zo mogelijk te versterken; wel wordt hierbij prioriteit
gegeven aan activiteiten die een sterke bijdrage leveren aan de bevordering van de
participatie van jongeren. In overleg met jongeren en Casca wordt bezien in hoeverre een
verhoogde deelname aan activiteiten door groepen, die thans moeilijk bereikt worden, kan
worden verwezenlijkt. 
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Beleidsvoorstel 6: Participatie van jongeren
“ De wethouder van Welzijnszaken zal met een groep jongeren overleg  voeren over het
gewenste jeugdbeleid en voer de gewenste participatie van jongeren”

Beleidsvoorstel 10: Rondhangende jongeren
“Op basis van gesprekken met jongeren en de ervaringen van de werkgroep Peilstok zal
worden getracht een goed beeld te krijgen van rondhangende jongeren, nu en in de toekomst.
Aan deze jongeren zullen waar mogelijk faciliteiten worden geboden in de vorm van een
hangplek en/of alternatieve programmering van Casca. Indien een dergelijke benadering niet
toereikend blijkt te zijn, waardoor er zich toch situaties van overlast en vandalisme zullen
voordoen, dan zal repressief worden opgetreden onder andere door een daartoe speciaal
aangewezen politiefunctionaris, veelal in samenwerking met het bureau HALT. De taken van
het bureau HALT dienen onverkort gehandhaafd te blijven. “

APV Spelen en honden

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vastgelegd dat openbare
speelplaatsen verboden terrein zijn voor honden. Dit geldt dus voor de speel- en
sportlocaties met voorzieningen, maar ook voor de als dusdanig aangegeven
informele speelplaatsen (zie Speelvisie Heemstede paragraaf 2.2. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan de grootste ergernis van de kinderen en hun ouders, de
hondenpoep.

Gezondheidsrisico’s
Hondenpoep is niet alleen vies en onhygiënisch, maar vormt ook een risico voor de
gezondheid. Spelende kinderen zitten regelmatig met hun handen aan hun mond. Wanneer zij
in aanraking komen met hondenpoep, kunnen zij besmet raken met de hondenspoelworm.
Een infectie met de hondenspoelworm kan leiden tot griepachtige klachten en in ernstige
gevallen tot hersenvlies- of oogontsteking. Om deze reden is in de 

Handhaving
In de gemeente Heemstede zijn handhavers aangesteld, die toezien op naleving van de
regels van het hondenbeleid. Zij kunnen hondenbezitters aanspreken die zich niet aan de
regels houden. Hondenbezitters zijn verplicht de hondenpoep op te ruimen en een
opruimmiddel bij zich te hebben. 

Bebording
Het is gemeentelijk beleid om het aantal obstakels in de openbare ruimte tot een minimum te
beperken. Om die reden worden speelplaatsen niet met borden aangegeven. Voor de meeste
locaties is dit duidelijk door de aanwezige speel- of sportvoorzieningen. Alleen bij de informele
speelplaatsen zullen worden borden geplaatst zodat deze locaties als dusdanig herkenbaar
zijn.  

Landelijk beleid en richtlijnen

Initiatiefwetsvoorstel "Wet buitenspeelruimte"
Gemeenten dienen 300 m2 per hectare (ofwel 3%) van het gemeentelijk grondgebied dat is of
zal worden bestemd voor woondoeleinden, te reserveren voor buitenspeelruimte. Bovendien
moeten gemeenten om de tien jaar een "speelruimteplan " maken. Dat is de essentie van het
initiatief-wetsvoorstel "Wet buitenspeelruimte" dat is ingediend. In het voorstel wordt een
landelijke norm gesteld voor het aantal vierkante meters buitenspeelruimte voor kinderen.
Tevens wordt hierin voorgesteld minimale eisen voor speelruimte in de wijk af te dwingen,
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omdat gebleken is dat de belangen van kinderen het anders afleggen tegen bijvoorbeeld
parkeerruimte of woningbouw.

Buurt, Onderwijs en Sport Impuls (Bos-impuls)
De nieuwe Tijdelijke stimuleringsregeling buurt onderwijs en sport, de zogenaamde BOS-
impuls is in oktober 2004 gepresenteerd door de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). Per 15 november 2005 heeft het ministerie van VWS een aantal
wijzigingen in de BOS-impuls regeling aangekondigd. De regeling is bedoeld om gemeenten
te helpen om onder meer met sport en bewegen achterstanden bij jeugd van 4 tot 19 jaar in
bepaalde buurten en wijken te bestrijden.

In het kader van deze impulsregeling is het jeugdbeleid per gemeente geïnventariseerd en
beschreven. Voor Heemstede is de uitkomst dat er ten opzichte van de landelijke norm van 55
kinderen en jongeren per één ha. maar een halve ha. van de openbare ruimte beschikbaar is.

Wettelijk kader aansprakelijkheid en veiligheid van openbare
speelgelegenheden

Bij speeltoestellen hebben we te maken met een wettelijk kader dat bestaat uit drie delen:
1. Veiligheidswetgeving
2. Bouwregelgeving
3. Productaansprakelijkheid

Woningwet: het bouwbesluit
Formeel vallen op te richten speeltoestellen in de openbare ruimte ook nog onder deze
wetgeving. Het bouwbesluit bevat technische voorschriften voor de constructie veiligheid,
gebruiksveiligheid en brandveiligheid. Fabrikanten van speeltoestellen houden bij de
productontwikkeling rekening met deze technische voorschriften, in zoverre ze een aanvulling
vormen op het Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen. Indien er sprake is van
verschillende technische eisen in beide besluiten voor dezelfde aspecten van een
speeltoestel, overheerst het Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen. Toestellen die
in Heemstede worden geplaatst, zijn uitsluitend toestellen gekeurd volgens het attractiebesluit
(zie wet op gevaarlijke werktuigen (besluit Veiligheid van Attractie- en speeltoestellen),
voorzien van een logboek.

Nieuw Burgerlijk Wetboek
In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is ter bescherming van de consument sinds 1991 de
productaansprakelijkheid geregeld. Consumenten kunnen op grond hiervan de fabrikant
aansprakelijk stellen voor schade welke het gevolg is van een gebrek aan een speeltoestel,
verkeerde of onvolledige plaatsing en/of onderhoud. Onder deze aansprakelijkheid vallen ook
de door de leverancier aangegeven valzones en eventueel benodigde ondergronden. Ook kan
schade ontstaan doordat een speeltoestel op een onveilige wijze is geïnstalleerd. In
Heemstede worden daarom de meeste speeltoestellen geïnstalleerd door of in opdracht van
de fabrikant. In uitzonderlijke situaties komt het voor dat derden dit doen in opdracht van de
gemeente. In dat geval zal bij schademelding worden onderzocht of volgens de
installatievoorschriften is gehandeld. De installatievoorschriften moeten bij de levering van een
toestel worden meegeleverd. Als dat niet gebeurt, is de fabrikant nalatig. Ook dient direct bij
de levering van een speeltoestel een document van certificering te worden meegeleverd.
Zodra een speeltoestel is geplaatst op openbaar terrein, is de gemeente aansprakelijk. Indien
gebieden eigendom zijn van derden (scholen, woningbouw, particulieren) zijn uiteraard deze
eigenaren aansprakelijk. In projectverband worden gebieden soms tijdelijk overgedragen aan
een projectontwikkelaar of aannemer. De verantwoordelijkheid gedurende deze
overdrachtsperiode moet daarbij goed worden beschreven om discussies te voorkomen. 
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Wet op gevaarlijke werktuigen (besluit Veiligheid van Attractie- en speeltoestellen)
Op 25 september 1996 is dit besluit gepubliceerd in de Staatscourant. Op 26 maart 1997 is dit
besluit ook daadwerkelijk van kracht geworden. Het besluit stelt eisen aan de
fabrikant/leverancier en aan de beheerder. Kenmerkend van deze eisen is de algemene aard
daarvan: 
Attractie en speeltoestellen zijn zodanig ontworpen en vervaardigd, hebben zodanige
eigenschappen en zijn van zodanige opschriften voorzien, dat zij bij redelijkerwijs te
verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van personen.

NEN 1176 en 1177 dienen ter toetsing van de Wet op gevaarlijke werktuigen. Het voldoen aan
de norm op zich is geen vrijwaring van aansprakelijkheid. Belangrijk voor de beheerder is dat
de fabrikant/leverancier na het van kracht worden alleen toestellen op de markt mag brengen
die voldoen aan de typegoedkeuring.

De algemene eis aan de beheerder luidt:
 “De beheerder van een inrichting bedoeld om te spelen, zorgt ervoor dat deze zodanig is
beproefd, geïnspecteerd en onderhouden, en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij
gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat”

In de praktijk betekent dit dat de installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van de
fabrikant/leverancier moeten worden opgevolgd. Deze voorschriften bevatten aanwijzingen
voor inspectie, controle en onderhoud. Om later te kunnen aantonen dat hiermee conform is
gehandeld, verplicht het besluit tot het bijhouden van een logboek. De Voedsel en Waren
Autoriteit (VWA) kan middels steekproeven controleren of de beheerder zich houdt aan de
richtlijnen.

Wet voorzieningen gehandicapten
Speelplaatsen moeten ook, voor zover mogelijk, toegankelijk zijn voor kinderen met een
handicap. Voor het gebruik van speelplaatsen door gehandicapten zijn in bovenstaande wet
een aantal richtlijnen opgesteld die gehanteerd kunnen worden. Dit zal met name van belang
zijn als bij een aanvraag van een speelvoorziening kinderen met een handicap betrokken zijn.
Omdat niet precies duidelijk is waar kinderen met handicaps wonen, is het in deze fase
moeilijk om aan te geven op welke locaties deze eisen geïmplementeerd moeten worden. 

Besluit bouwvergunningsvrije en licht vergunningsplichtige bouwwerken
Speeltoestellen mogen vergunningsvrij geplaatst worden, mits de hoogte gemeten vanaf de
voet, minder is dan 3m (Besluit: 13 juli 2002, stb 2002, 410, Artikel 4.2a)
8
Afbeelding: speelvoorziening Ringvaartlaan
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Bijlage II: Inventarisatie per deelgebied

Overzichten per wijk
In deze bijlage wordt per wijk toegelicht hoeveel kinderen er wonen en welke speelplaatsen en
welke toestellen aanwezig zijn. Aan de hand van de analyse en de inspraak wordt een
aanbeveling gegeven. Een uitgebreide reactie op de inspraak is terug te vinden in de
inspraaknotitie bij de Speelvisie.
In onderstaande tabel staat aangegeven per hoeveel kinderen er in een deelwijk een
speelplaats zou moeten worden gecreëerd 

Verdeling aantal kinderen/speellocaties   

Speelvoorziening 50-100 100-200 200 ->

 0-12 jaar 1 plek 2 plekken 3 plekken

Sportvoorziening 25-150 150 ->  

 13-18 jaar 1 plek 2 plekken  

Speelwaarde   

Speelvoorziening per plek, gehele doelgroep   

 0-12 jaar
min. groot en drie diverse
kleine toestellen   

Sportvoorziening 25-75 75-125 125 ->

 13-18 jaar minimaal één functie minimaal twee functies minimaal drie functies

Zo kan een som gemaakt worden van de bestaande speelplaatsen en het gewenste aantal
speelplaatsen. Per speelplaats is een beoordeling gemaakt op:
- de speelwaarde
- het aantal beschikbare locaties
- de huidige veiligheid en afschrijving van de toestellen en valondergronden
- het aantal (collectieve) verzoeken van particulieren of Casca

 - * ** ***
Veiligheid  Voldoet Ondergrond

Ondergrond +
toestel(len)  noodzaak

Verdeling 0-12 (zie tabel verdeling)
Locatie/aantal
oké Één locatie, twee nodig één locatie, drie nodig geen locatie, wel nodig

 13-18 (zie tabel verdeling)
Locatie/aantal
oké Één locatie, twee nodig geen locatie  

Speelwaarde
0-12 (zie tabel
speelwaarde) Voldoet aan norm

Veel variatie, gedeelte
doelgroep te weinig variatie  

 
13-18 (zie tabel
speelwaarde) Voldoet aan norm Één functie, twee nodig één functie, drie nodig geen speelwaarde, wel nodig

Afschrijving  later dan 2010 Tussen 2008 en 2010 in of voor 2008  

Verzoeken  geen verzoeken Enkel verzoek Collectief verzoek  

Wanneer deze zaken niet op orde zijn worden ze met een ster gemarkeerd. Hoe meer sterren
hoe minder de speelplaats voldoet aan de eisen. Een streepje geeft aan dat er geen aandacht
hoeft te worden besteed aan dit onderdeel. Hieruit volgen het aantal nieuwe en op te
waarderen speelplaatsen met bijbehorende prioriteiten. Deze prioriteiten, zonodig aangepast
n.a.v. de inspraakreacties, zijn bepalend voor de volgorde van uitvoering. 

Per wijk worden tot slot conclusies per doelgroep gegeven en aanbevelingen gedaan. 
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Wijk 1  Crayenestersingel en omgeving  
1 speelplaats, 1 wijk

Locatie Overboslaan 01.01
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0101 Palen t.b.v. volleybal 2x Betontegels 10+
0104 Basketbalpaal Betontegels 10+
0105 Tafeltennistafel Betontegels 10+
0106 Duikelrek 3 delig Rubberen tegels 4-10
0107 Zandbak n.v.t. 0-8

Totaaloordeel wijk
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 138 * * * ** - ***** 5
13-18 60 - - - - - 0

Conclusie 

Analyse locaties
In deze wijk is slechts één openbaar toegankelijke speelplaats op een schoolplein (voorterrein
Overboslaan). Daarnaast zijn er drie niet openbare schoolpleinen (Bos en Hovenschool,
Crayenesterschool, achterterrein Overboslaan). Op het voorterrein aan de Overboslaan zijn zowel
sporttoestellen als twee speeltoestel aanwezig. Eén van deze twee is een zandbak die nog niet is
weggehaald na de bezuinigingsronde in 2005 (in deze ronde zijn alle zandbakken op de openbare
speelplaatsen verwijderd). Aangezien op de locatie zowel speel- als sporttoestellen staan, is het een
onduidelijke locatie.

Analyse behoefte
138 kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: 2 speellocaties nodig
60 kinderen in de leeftijd 13-18 jaar: 1 sportlocatie, minimaal 1 functie

Reacties inspraak
• Behoefte aan meer en uitdagendere speelvoorzieningen voor de lage leeftijdscategorie.

Voorkeur voor combinatie met scholen. Liefst snelle realisatie.

Aanbevelingen

Overboslaan
Voor de duidelijkheid dient op de Overboslaan de afscheiding tussen het aanwezige openbare terrein
en het privé-terrein te worden gehandhaafd. Het beheer achter het tweede hek ligt bij de huurder. Het
beheer en de verantwoording van het voorste deel ligt bij de gemeente. De nog aanwezige zandbak
moet worden verwijderen gezien de gemeentebrede afschaffing van zandbakken in 2005. Er zijn geen
onderhoudsmiddelen voor zandbakken meer beschikbaar. Er is aandacht nodig voor de ondergrond
onder het duikelrek. Door herschikking van de bestaande toestellen en toevoeging van extra toestellen
kan een volwaardige speel-en sportvoorziening gecreëerd kunnen worden. 

Informeel spelen
Door in overleg met de Crayenesterschool en de Bosch en Hovenschool te bekijken in hoeverre de
schoolpleinen semi-openbaar te maken zijn, kan extra speelruimte worden gecreëerd. Eventueel kan
ook gekeken worden in hoeverre uitbreiding van de speellocaties mogelijk is bij de nieuwbouw op het
voormalige garageterrein tussen de Lanckhorstlaan, Bronsteeweg en de Dreef. 
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Wijk 2 Zandvoortsewijk
6 speelplaatsen, vijf deelwijken

Deelwijk A

Locatie Laan van Rozenburg 02.01
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0101 Glijbaan Zand 4-10
0102 Wipveer motor M130 Zand 0-5

Locatie Rhododendronplein 02.02
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
n.v.t. Grasveld Gras 0-12
n.v.t. Rolschaatsbaan asfalt 0-12

Totaaloordeel deelwijk A
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 208 - * * ** - **** 4
13-18 86 *** - - *** - ****** 6

Deelwijk B

Locatie Spoorzichtlaan 02.03
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0301 Combitoestel Gras 2-6

Totaaloordeel deelwijk B
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 51 - * * ** - **** 4
13-18 21 - - - - - - -
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Deelwijk C

Locatie Frederik van Eedenplein 02.04
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
n.v.t. Grasveld Gras 0-12

Totaaloordeel deelwijk C
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 77 - - - *** - *** 3
13-18 36 *** - - *** - ****** 6

Deelwijk D

Locatie C. Huygenslaan 02.05
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0501 Klimnet Kunstgras 2-6
0502 Glijbaanhuisje Kunstgras 2-6
0503 Duikelrek 3 delig Kunstgras 4-10
0504 Klimboog Boer Kunstgras 4-10
0505 Strafschop Gras 6-12

Locatie C. Huygenslaan 02.06
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0606 Basketbalpaal Asfalt 10+
0607 Tafeltennistafel Asfalt 10+
0608 Skate ¼ pipe Asfalt 10+
0609 Skate Bank Asfalt 10+
0610 Jumpramp Asfalt 10+

Totaaloordeel deelwijk D
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 55 - - * - - * 1
13-18 19 - - - - - - -

Totaaloordeel deelwijk E
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 13 - - - - - - -
13-18 5 - - - - - - -
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Conclusie 

Analyse locaties
In deze wijk is een redelijke verdeling van de speelplaatsen. De wijk kent drie openbaar toegankelijke
speelplaatsen, één special (de skatevoorziening) en drie informele speelplaatsen. Binnen de wijk liggen
geen schoolpleinen. In totaal zijn er vijf deelgebieden in de wijk te onderscheiden. Waarvan deelwijk E
een te beperkt aantal kinderen kent om een speelplaats voor te realiseren. Met name rond het
Rhododendronplein en Laan van Rozenburg zijn de mogelijkheden voor de groep 6-12 jaar beperkt.
Wel kan er gebruik worden gemaakt van twee informele speelplaatsen in dit deel van de wijk. Op deze
grasterreinen wordt veel door kinderen gespeeld. Ook de speelwaarde van de locatie aan de
Spoorzichtlaan is beperkt voor deze doelgroep.

Analyse behoefte
404 kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: minimaal 3 speellocaties nodig
167 kinderen in de leeftijd 13-18 jaar: minimaal 2 sportlocaties, minimaal 3 functies

Reacties inspraak
• Frederik van Eedenplein, spelaanleiding is hier gewenst gezien het grote aantal kinderen. 
• Rhododendronplein tegenstrijdige reacties. Wel grote speelbehoefte (handtekeningenactie)

maar geen aantasting van het groen. 
• Laan van Rozenburg tegenstrijdige reacties. Er wordt veel gespeeld, er is een grote behoefte

maar er wordt tijdens het spelen schade aangericht. 
• C. Huygenslaan graag kijken naar veiligheid en uitbreiding. 

Aanbevelingen

Frederik van Eedenplein
Het gebied in de omgeving van de Jacques Perklaan / Alberdingk Thijmlaan voorziet niet in een
speelplaats. Wel wordt het grasterrein op het Frederik van Eedenplein veel gebruikt. In dit gebied
wonen ca. 56 kinderen onder de 13 jaar. Willen deze kinderen gebruik maken van speeltoestellen, dan
moeten ze of de Zandvoortselaan, of de Leidsevaartweg oversteken. Zeker voor de jongste doelgroep
is dat niet wenselijk. Deze locatie is zeer geschikt om spelaanleiding te introduceren.

Rhododendronplein
Het groen wordt zeer gewaardeerd in deze omgeving daarom is ook deze locatie erg geschikt om
natuurlijk spelen te realiseren.

Spoorzichtlaan
Veilig maken valondergrond.

Laan van Rozenburg
De locatie aan het begin van de Laan van Rozenburg wordt gebruikt als informele speelplaats. Dit moet
gehandhaafd blijven. Het speelplaatsje handhaven voor kleine kinderen. 

C. Huygenslaan
Uitbreiding speelvoorziening voor de 7-12 jarigen. Voetballen optimaliseren door doeltje onder basket te
plaatsen ipv de bestaande trapwand op het gras.  

Vogelpark
De nieuwbouw van de wijk Vogelpark brengt naar verwachting veel extra kinderen in deze wijk. In
overleg met de projectontwikkelaar zal ruimte gereserveerd moeten worden voor de doelgroep 0-12
jaar.
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Wijk 3 Geleerdenwijk 
6 speelplaatsen, één wijk

Locatie Zernikelaan 03.01
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0101 Doel Staal 2x Gras 6-18
0102 Klimtoren Rubberen tegels 6-12
0103 Wipveer Rubberen tegels 0-5

Locatie Snelliuslaan 03.02
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0201 Wipveer Paard M 120 Gras 0-5
0202 Trapwand Gras 6-12

Locatie Meijerslaan 03.03
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0301 Klimtoren Gras 2-6
0302 Schommel Rubberen tegels 4-10

Locatie Westerduin 03.04
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0401 Jeu de Boules baan n.v.t. 10+
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Locatie Kohnstammlaan 03.05
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0501 Klimtoren Zand 6-12
0502 Glijbaanhuisje Gras 2-6

Locatie Huizingalaan 03.06
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0601 Klimtoestel/glijbaan Zand 2-6
0602 Wipveer Toekan Zand 0-5
n.v.t. Trapveld Asfalt 0-16

Totaaloordeel wijk 
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 164 - * * ** - **** 4
13-18 73 - - - - ** ** 2

Conclusie 

Analyse locaties
In deze wijk is een redelijke verdeling van de speelplaatsen. De wijk kent 5 openbaar toegankelijke
speelplaatsen, één special (de Jeu de boules baan). Binnen de wijk liggen drie schoolpleinen. In
verband met afspraken in de buurt is voor de voorziening aan de Huizingalaan een beperking van de
doelgroep ingesteld (13-16 jaar). Vanuit Casca is extra aandacht gevraagd voor 13-18-doelgroep.

Analyse behoefte
164 kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: 2 speellocaties nodig
73 kinderen in de leeftijd 13-18 jaar: 1 sportlocatie, minimaal 1 functie

Reacties inspraak
• Toevoegen speelplaats Prof. Asserlaan/Herenweg
• Visie op meidenspeelplek ontbreekt
• Diverse ideeën voor informeel spelen: steigers
• Huizingalaan; Geen twee tafeltennistafels toevoegen. Hekken plaatsen rondom. Nog steeds

veel overlast, wat zijn de rechten van omwonenden? Terrein kleiner en gezelliger maken dmv
bloembakken. Omvormen voor 0-12. Asfalt omvormen naar gras. 

Aanbevelingen

Zernikelaan
Geschikt houden als sportvoorziening. Speelvoorziening verplaatsen naar Snelliuslaan 

Snelliuslaan
Opheffen Meijerslaan tegelijk opwaarderen Snelliuslaan tot volwaardige speelvoorziening. 

Kohnstammlaan
De speelplaats aan de Kohnstammlaan is recent aangelegd. 
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Huizingalaan
Speelvoorziening bij Huizingalaan verwijderen. Het trapveld beperkt aanpassen om gebruik meer te
sturen. 

Toevoegen spelaanleiding
Om de spreiding te optimaliseren toevoegen van informeel spelen op locatie Prof. Asserlaan en Te
Winkelhof.  
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Wijk 4 Rivierenwijk
6 speelplaatsen, 2 deelwijken

Deelwijk A

Locatie Maaslaan 04.01
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0101 Glijbaanhuisje Rubberen tegels 2-6
0102 Wipveer Scooter Rubberen tegels 0-5

Locatie Amstellaan 04.02
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0201 Stawip Gras 4-10
0202 Klimtoestel Gras 4-10
0203 Bandschommel Gras 6-12
0204 Basketbalpaal 2x Gras 10+

Locatie Rijnlaan 04.03
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0301 Klimboog Rubberen tegels 4-10
0302 Oefenbrug Rubberen tegels 4-10
0303 Oefenbrug Beton tegels 4-10
0304 Wipveer Vogel M 101 Gras 0-6

Locatie Linge 04.05
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0501 Glijbaanhuisje Gras 2-6
0502 Wipveer Dolfijn Gras 0-5
0503 Klimglijbaan Gras 4-10
0504 Doel Staal 2x Asfalt 6-18
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Locatie Haringvlietplantsoen 04.06
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0601 Speeldorp Kunstgras 4-10
0602 Wipveer Paardje Kunstgras 0-5
0603 Wipveer Draak M 113 Kunstgras 0-5

Locatie Grevelingen 04.07
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0701 Wipveer Kikker Kunstgras 0-5
0702 Wipveer Paard M 120 Kunstgras 0-5
0703 Speeldorp Kunstgras 4-10

Totaaloordeel deelwijk A
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 220 - ** ** * * ****** 6
13-18 135 * - - ** *** **** 6

Totaaloordeel deelwijk B
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 86 *** - - *** - ****** 6
13-18 28 ** - - *** - ***** 5

Conclusie 

Analyse locaties
In deze wijk is een redelijke verdeling van de speelplaatsen. De wijk kent 6 openbaar toegankelijke
speelplaatsen. Binnen de wijk ligt één schoolplein. In totaal zijn er twee deelgebieden in de wijk te
onderscheiden. Voor de oudere jeugd is er een beperkt aanbod. Eén geasfalteerd trapveld aan de
Linge. Vanuit Casca is extra aandacht gevraagd voor deze doelgroep.

Analyse behoefte
306 kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: minimaal 3 speellocaties nodig
163 kinderen in de leeftijd 13-18 jaar: 2 sportlocatie, minimaal 3 functie

Reacties inspraak
• Aanleg vlonder langs Leidsevaart
• Amstellaan: tegengestelde reacties: onveilig voor kleintjes omdat er veel oudere kinderen

spelen, deze laten rotzooi achter. Rijnlaan functioneert beter. Alleen inrichten voor kleintjes,
grote mijden. Snelliuslaan voorzien van schommels als Meijerslaan wordt opgeheven.  

Aanbevelingen

Algemeen
Speel- en sportvoorziening uit elkaar trekken, sociaal veiliger maken. De verdeling van de
speelplaatsen in deze wijk is niet slecht. In verband met een toch behoorlijk aantal kinderen is
opwaardering van enkele speelvoorzieningen noodzakelijk, waarbij ook de verdeling kan worden
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aangepast. Gezien het aantal kinderen is een derde sportvoorziening nodig. Deze zal moeten worden
gezocht in het noordelijke deel. 

Amstellaan 
Een belangrijke speellocatie voor 0-12 jaar is de binnenplaats aan de Amstellaan. Deze biedt veel
ruimte en ligt veilig t.a.v. auto’s. Als de locatie aan de Amstellaan is aangepakt, kan de speelplaats aan
de Rijnlaan worden opgeheven. De toestellen dateren uit 1980, ze zijn in zeer matige conditie en
hebben weinig speelwaarde. Ook de ondergronden zijn niet veilig. Ook het opheffen van de locatie aan
de Maaslaan op termijn is wenselijk, gezien de zeer geringe speelwaarde en beperkte ruimte.
De basketbalpaal kan worden herplaatst op een nieuwe sportvoorziening op de hoek
Leidsevaart/Amstellaan.

Linge 
Bestaande volleybalpalen verwijderen. Terrein geschikt houden voor sport. De bestaande
speelvoorzieningen concentreren.

Haringvlietplantsoen/Grevelingen
Uitbreiding van de locaties Haringvlietplantsoen en Grevelingen is wel wenselijk maar niet haalbaar
gezien de beperkte fysieke ruimte. De toestellen en valondergronden zijn veilig gemaakt en voldoen.
Voor de komende periode kunnen ze worden gehandhaafd voor de doelgroep 0-6 jaar. Deze twee
locaties dienen bekeken te worden als één speelplaats.
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Wijk 5  De Glip
8 speelplaatsen, vier deelwijken

Deelwijk A

Locatie Fazantenlaan 05.01
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0501 Doel Staal 2x Gras 6-18

Locatie Korhoenlaan 12 05.02
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0201 Duikelrek Betontegels 4-8
0202 Duikelrek Betontegels 4-8
0203 Klimtoestel Zand 2-6
0204 Betonpoef 2x Betontegels 0-5

Locatie Korhoenlaan 50 05.03
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0301 Duikelrek Betontegels 4-8
0302 Duikelrek Betontegels 4-8
0303 Duikelrek Betontegels 4-8
0304 Betonpoef 2x Betontegels 0-5

Locatie Korhoenlaan 74 05.04
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0401 Oefenbrug Betontegels 4-10
0402 Oefenbrug Betontegels 4-10
0403 Duikelrek 2 trap Betontegels 4-8
0404 Betonpoef 2x Betontegels 0-5
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Locatie Korhoenlaan 25 05.05
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0501 Schommel Rubberen tegels 4-10
0502 Wip Rubberen tegels 4-10
0503 Spica 2x Rubberen tegels 4-10
0504 Pleinplakkers Betontegels 6-12

Totaaloordeel deelwijk A
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 69 - ** ** * ** ****** 7
13-18 35 - - - - ** **** 4

Locatie Floradreef 05.07
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0701 Speeldorp Zand 4-10
0702 Betonpoef 5x Asfalt 0-5
0703 Tafeltennistafel Zand 10+
0704 Wipveer Vogel M101 Gras 0-5
0705 Speelhuisje Zand 2-6
0706 Betonpoef 3x Asfalt 0-5
0707 Betonpoef 2x Asfalt 0-5

Totaaloordeel deelwijk B
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 145 * ** * * - ***** 5
13-18 100 - - - * - * 1

Locatie Dr. Schaepmanlaan 05.08
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0801 Tafeltennistafel Gras 10+
0802 Wipveer motor M130 Gras 0-5
0803 Klimcombinatie Zand 6-12
0804 Draaitoestel Gras 4-10
0805 Draaitoestel Gras 4-10
0806 Draaitoestel Gras 4-10
0807 Wip Gras 4-10
0808 Doel Staal 2x Gras 6-18

Totaaloordeel deelwijk C
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 90 - - - - - - 0
13-18 43 - - - - ** - 2
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Conclusie 

Analyse locaties
In deze wijk is een ongelijke verdeling van de speelplaatsen. De wijk kent 8 openbaar toegankelijke
speelplaatsen. Binnen de wijk liggen geen schoolpleinen. In totaal zijn er vier deelgebieden in de wijk te
onderscheiden.
In deze wijk zijn 30 toestellen aanwezig. Het grootste deel van deze toestellen staat in de binnentuinen
in deelwijk A. Bij enkele toestellen ontbreekt een veilige valondergrond. De meeste toestellen zijn
afgestemd op de doelgroep 0-6 jaar. 
Voor voetbal kan gebruik worden gemaakt van het grasveld in het bos. Hiervoor gelden echter de
toegangstijden van het bos. Vanuit Casca is extra aandacht gevraagd voor deze doelgroep, met name
in deelwijk C.

Analyse behoefte
328 kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: minimaal 3 speellocaties nodig
203 kinderen in de leeftijd 13-18 jaar: minimaal 2 sportlocaties, minimaal 3 functie

Reacties inspraak
• Geen doelgroepverhoging Floradreef
• Behoefte aan extra speelruimte 
• Na opheffen Korhoenlaan 50 en 74 ruimte beschikbaar houden voor kinderen om te fietsen e.d. 

Aanbevelingen
Extra aandacht moet besteed worden aan de groep 13-18 jarigen. Dit is een grote groep (203
kinderen). Er zijn wel locaties, maar de speel/ontmoetings mogelijkheden zijn beperkt, terwijl de vraag
hier hoog is. Te denken valt aan het plaatsen van een fit-point, waar men naast het ontmoeten fitness-
activiteiten kan doen.

Glipper Dreef (bos)
Op korte termijn het speelveldje in Groenendaal geschikt maken.

De Kuil 
In de nabije toekomst het plantsoen geschikt maken als nieuw park met sportvoorziening.

Korhoenlaan
Volledige reconstructie en opwaardering van Korhoenlaan 12 zodat twee terreinen aan de Korhoenlaan
(05.02 en 05.05) geschikt zijn voor de doelgroep tot 12 jaar. Voor het aantal kinderen is één speelplaats
voldoende, echter gezien de beperkte mogelijkheden van de binnentuinen, en de beperkte fysieke
ruimte per plaats worden twee locaties aangepakt. De eerste is in 2005 uitgevoerd, de tweede zal in
2006 volgen. Korhoenlaan 50 en 74 worden vanwege de onveiligheid opgeheven maar dienen wel
beschikbaar te blijven voor kinderen om te fietsen e.d.

Floradreef
Opwaarderen van de speellocatie.
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Wijk 6  Merlenhoven
6 speelplaatsen, 1 wijk

Locatie Roosje Voslaan 06.01
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0101 Glijbaan Zand 4-10
0102 Draaitoestel Zand 4-10
0103 Wipveer Motor M130 Rubberen tegels 0-5

Locatie J. Westerdijklaan 06.02 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0201 Speelhuisje Rubberen tegels 2-6

Locatie C. Riemersmalaan 06.03 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0301 Hooiberg/glijbaan Gras 0-5

Locatie F. Carelsenlaan 06.04 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0401 Speelhuisje Gras 0-5
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Locatie A. Blamanlaan 06.05 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0501 Speelhuisje Gras 0-5
0502 Wipveer Gras 0-5

Locatie Beatrixplantsoen 06.06  

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0601 Tafeltennistafel Betontegels 10+
0602 Jeu de Boules baan n.v.t. 10+

Totaaloordeel wijk 
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 199 - * * * - *** 3
13-18 156 * - - ** ** ***** 5

Conclusie 

Analyse locaties
In deze wijk is een goede verdeling van de speelplaatsen. De wijk kent 6 openbaar toegankelijke
speelplaatsen. Op één locatie is ook een special (Jeu de boules baan) aanwezig. Binnen de wijk liggen
geen schoolpleinen. Er kan gebruik worden gemaakt van het grasveld in het bos. Hiervoor gelden
echter de toegangstijden van het bos. 

Analyse behoefte
199 kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: 3 speellocaties nodig
156 kinderen in de leeftijd 13-18 jaar: 2 sportlocaties, minimaal 3 functie

Reacties inspraak
• Fie Carelsenlaan, huisje vervangen door nieuw huisje met klimrek en glijbaan
• Voetbalterrein realiseren ism Elan
• Voetbalterreintje in het bos is sinds de komst van de runderen onbruikbaar ivm poep, runderen

gaan hier liggen, graag een oplossing hiervoor.

Aanbevelingen
                        

Glipper Dreef (bos) 
Het grasveld meenemen in het maaibeheer. Zonodig een afscheiding realiseren tussen het informeel
speelterrein en het uitloopgebied van de runderen. 

Anna Blamanlaan
Ondergrond veilig maken, opwaarderen tot volledige speelvoorziening.

Roosje Voslaan
Extra sportvoorziening is gewenst. Er is vele vraag uit de buurt naar een voetbalveldje, op deze locatie
wel de speelvoorzieningen voor de doelgroep 0-12 jaar handhaven.
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C. Riemersmalaan
Ondergrond veilig maken, opwaarderen tot volledige speelvoorziening.

Fie Carelsenlaan
Gezien beperkte ruimte en geringe speelwaarde opheffen, opwaarderen C. Riemersmalaan.

J. Westerdijklaan
Op termijn opheffen.                         
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Wijk 7 Indische wijk
7 speelplaatsen, 4 deelwijken

Deelwijk A

Locatie Ringvaartlaan 07.01 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0101 Doelen Staal 2x Gras 6-18

Locatie Ir. Lelylaan 07.02 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0201 Wipveer Schildpad M124 Gras 0-5
0202 Doel Massief Gras 6-18

Locatie Floresstraat 07.03 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0301 Wipveer Motor M124 Gras 0-5
0302 Klimtoestel Gras 2-6

Totaaloordeel wijk A
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 107 ** - * ** * ****** 6
13-18 66 - - - * *** ** 4

Locatie Javalaan 07.04 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0401 Wipveer Gras 0-5
0402 Wip Gras 0-5
0403 Duikelrek 3 delig Gras 4-10
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Locatie Meerweg 07.05 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0501 Speelhuisje Gras 0-5
0502 Wipveer Gras 0-5

Locatie Laan van Insulinde 07.06 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0601 Klimtoestel Rubberen tegels 2-6
0602 Draak Rubberen tegels 0-5
0603 Wipveer Paard M120 Gras 0-5
0604 Duikelrek 2 delig Rubberen tegels 4-8

Totaaloordeel wijk B
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 377 *** * * ** - ******* 7
13-18 135 *** - - ** - ***** 5

Deelwijk C

Locatie B. Toussaintlaan 07.07
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0701 Tafeltennistafel Betontegels 10+
0702 Combitoestel Zand 4-10
0703 Wipveer Motor M130 Betontegels 0-5
0704 Wipveer Betontegels 0-5
0705 Duikelrek 3 delig Zand 6-12
0706 Doel Massief Betontegels 6-18
0707 Basketbalpaal Betontegels 10+

Totaaloordeel wijk C
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 93 * - * - - ** 2
13-18 44 - - - - *** * 1

Totaaloordeel wijk D
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 54 * - - ** - *** 3
13-18 27 - - - - - - 0
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Conclusie 

Analyse locaties
In deze wijk is een goede verdeling van de speelplaatsen. De wijk kent 7 openbaar toegankelijke
speelplaatsen. Binnen de wijk liggen tevens 3 schoolpleinen, een trapveld bij Meer en Bosch en een
speelplaats bij een kinderdagverblijf. 

Analyse behoefte
642 kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: minimaal 3 speellocaties nodig
278 kinderen in de leeftijd 13-18 jaar: minimaal 2 sportlocaties, minimaal 3 functie

Reacties inspraak
• Verhouding aantal kinderen, (omvang) speelvoorzieningen klopt niet. Uitbreiding van Meerweg

is noodzakelijk, hiervoor moet budget komen. 
• Schoolpleinen zijn niet altijd toegankelijk, zijn er mogelijkheden bij de sportvelden RCH of bij

het voormalig Nova College of bij Watertoren. 
• Verwijder voetbaldoel bij Bosboom Toussaintlaan, maak een voorziening voor jongere

kinderen, attendeer waar de oudere jeugd heen kan gaan.

Aanbevelingen

Algemeen
Gezien de aantallen kinderen in alle doelgroepen is reconstructie cq. opwaardering van een aantal
locaties noodzakelijk. 

Ir. Lelylaan 
Dit terrein is momenteel in uitvoering. Het terrein is ruim van opzet en wordt opgewaardeerd tot
volwaardige speelvoorziening. Het trapveld is bij de inrichting van het park verplaatst naar de
Ringvaartlaan en voldoet goed.

Floresstraat
Kan worden opgeheven als de locatie aan de Ir. Lelylaan is opgewaardeerd. Deze locatie is te klein
voor een goede speelvoorziening.

Javalaan
Veilig maken ondergrond onder duikeltoestel. 

Bosboom Toussaintlaan
Veilig maken ondergrond klimtoestel.

Meerweg
De speellocatie aan de Meerweg biedt weinig speelmogelijkheden voor de grote groep kinderen in de
leeftijd 0-12 jaar. Deze opwaarderen.

Sportvoorzieningen
De oudere jeugd (13–18 jaar) uit deze wijk kan gebruik maken van het trapveld van Meer en Bosch,
Ringvaartlaan en de voorziening aan de Vrijheidsdreef. 



7
d

7
c

7
a

7
b

R
in

g
v

a
a
rtla

a
n

Ir. L
e
ly

la
a
n

F
lo

re
s
s
tra

a
t

J
a
v

a
la

a
n

M
e
e
rw

e
g

L
a
a
n
 v

a
n
 In

s
u
lin

d
e

B
o
s
b
o
o
m

 T
o
u
s
s
a
in

tla
a
n

0
7
.0

1

0
7
.0

2

0
7
.0

3
0
7
.0

4

0
7
.0

5

0
7
.0

6

0
7
.0

7

G
E

M
E

E
N

T
E

 
H

E
E

M
S

T
E

D
E

S
e
c
t
o

r
 
R

u
i
m

t
e

A
4

H
v
H

s
e
p
-
0
6

S
p

e
e
lv

o
o

rz
ie

n
in

g
 

In
fo

rm
e
le

 s
p
e
e
lv

o
o
rz

ie
n
in

g
 

S
p

o
rtv

o
o

rz
ie

n
in

g

S
p
e
c
ia

l

S
p

e
e
lv

o
o

rz
ie

n
in

g
 

(v
o
o
r k

le
in

tje
s
)

S
c
h

o
o

lte
rre

in
/p

a
rtic

u
lie

re
 

s
p

e
e
lp

le
k

D
e
e
l
k

a
a
r
t
 
w

i
j
k

 
7

I
n
v
e
n
t
a
r
i
s
a
t
i
e
 
s
p
e
e
l
-
 

e
n
 
s
p
o
r
t
v
o
o
r
z
i
e
n
i
n
g
e
n

S
p
o
rtp

a
rk

la
a
n

G
lip

p
er D

reef

C
ru

q
u
iu

sw
e
g

Valkenburgerlaan

C
a
m

p
la

a
n

B
&

W
:
 
2

6
/
9

/
2

0
0

6

R
a
a
d

:
 
2

6
/
1

0
/
2

0
0

6



Speelvisie 2006

37

Wijk 8 Centrum
5 speelplaatsen, 3 deelwijken

Deelwijk A

Locatie Vrijheidsdreef 08.01 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0101 Doel Kunstgras 6-18
0102 Basketbalpaal Kunstgras 10+
0103 Doelen Staal 2x Gras 6-18

Totaaloordeel wijk A
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 30 - - - - - - -
13-18 41 - - - - - - -

Deelwijk B

Locatie L. de Keylaan 08.02
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0201 Wip Gras 4-10
0202 Glijbaan Gras 0-5
0203 Duikelrek 3 traps Gras 4-10
0204 Klimboog Iglo Gras 4-8

Totaaloordeel wijk B
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 140 ** * * ** - ****** 6
13-18 49 * - - ** - *** 3

Deelwijk C

Locatie Provinciënlaan 203 08.03 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0301 Zweefschommel Rubberen tegels 4-10
0302 Wals Rubberen tegels 4-10
0303 Samba Rubberen tegels 4-10



Speelvisie 2006

38

Locatie Provinciënlaan 95 08.04 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0401 Duikelrek Rubberen tegels 4-10
0402 Duikelrek Rubberen tegels 4-10
0403 Duikelrek Rubberen tegels 4-10

Locatie Zeelandlaan 08.05 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0501 Bokspringpaal 5x Betontegels 4-8
0502 Draaitoestel Betontegels 6-12
0503 Draaitoestel Betontegels 6-12
0504 Duikelrek Betontegels 4-8
0505 Duikelrek Betontegels 4-8
0506 Klimrek 2x Rubberen tegels 2-6
0507 Oefenbrug Betontegels 4-10
0508 Oefenbrug Betontegels 4-10
0509 Klimboog Rubberen tegels 2-6

Totaaloordeel wijk C
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 293 - ** ** * - ***** 5
13-18 166 *** - - *** - ****** 6

Conclusie 

Analyse locaties
In deze wijk is een slechte verdeling van de speelplaatsen. De wijk kent 5 openbaar toegankelijke
speelplaatsen, waarvan er drie rond de flats liggen. Binnen de wijk liggen geen schoolpleinen. Voor de
doelgroep 13-18 is een trapveld met extra voorzieningen aanwezig aan de Vrijheidsdreef. 

Analyse behoefte
293 kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: 3 speellocaties nodig
166 kinderen in de leeftijd 13-18 jaar: minimaal 2 sportlocaties, minimaal 3 functie

Reacties inspraak
• Ruimte voor hockey
• Hekken om Vrijheidsdreef
• Geen tafeltennistafel aan Provinciënlaan
• Extra informeel spelen in de vorm van klimbomen, knikkeren
• Fitnessapparaat is leuk
• Extra voorziening rondom Raadhuis
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Aanbevelingen

Provinciënlaan
Reconstructie / opwaarderen van de locaties Provinciënlaan 08.03 en 08.04 is al in gang gezet. De
inrichting is echter voor een beperkt gedeelte van de doelgroep 0-12. Bij de toekomstige plannen rond
de laagbouw moet rekening worden gehouden met het aanpassen en opwaarderen van de speelplaats
aan de Zeelandlaan. De groep van 13-18 jarigen is hier ruim vertegenwoordigd en daarvoor dient een
extra informele voorziening te komen. De locatie aan de Vrijheidsdreef kan ook gebruikt worden, maar
biedt voor de grote groep in de wijk te weinig functies.

Raadhuis
Informeel spelen handhaven.

Vrijheidsdreef
Uitbreiding of aanpassing van het terrein is onhaalbaar; dit is gebleken tijdens de vorige inspraak.
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Wijk 9 Binnenweg en omgeving
2 speelplaatsen, 5 deelwijken

Deelwijk A

Locatie Res Novaplein 09.01 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0101 Wipveer Paard M120 Gras 0-5
0102 Wipveer Vogel M101 Gras 0-5
0103 Glijbaan Gras 4-8

Totaaloordeel wijk A
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 140 ** * * ** - ****** 6
13-18 62 ** - - *** * ****** 6

Deelwijk B

Locatie Eikenlaan 09.02 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0201 Wipveer Hondje Gras 0-5
0202 Wipveer Toekan Gras 0-5
0203 Duikelrek Gras 4-8
0204 Duikelrek Gras 4-8
0205 Duikelrek Gras 4-8
0206 Duikelrek Gras 4-8
0207 Wip Gras 4-10
0208 Glijbaan Gras 2-6
0209 Klimboog Gras 4-8

Totaaloordeel wijk B
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 54 - ** * ** - ***** 5
13-18 35 * - - ** - *** 3

Locatie J.P. Strijboslaan 09.03
Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0301 Klimtoestel Asfalt 4-8
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Totaaloordeel wijk C
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 113 * * * ** - ***** 5
13-18 36 *** - - *** *** ********* 9

Totaaloordeel wijk D
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 99 ** - - ** - **** 4
13-18 40 * - - ** - *** 3

Conclusie 

Analyse locaties
In deze wijk is een slechte verdeling van de speelplaatsen. De wijk kent 3 openbaar toegankelijke
speelplaatsen, waarvan er één in een ander wijkdeel ligt. Binnen de wijk liggen bovendien twee
schoolpleinen. Ook is het mogelijk voor de oudere doelgroep te bekijken in hoeverre samenwerking met
de school aan de Koediefslaan mogelijkheden biedt. 

Analyse behoefte
455 kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: minimaal 3 speellocaties nodig
193 kinderen in de leeftijd 13-18 jaar: minimaal 2 sportlocaties, minimaal 3 functie

Reacties inspraak
• Speelvoorziening Eikenlaan niet verplaatsen naar Haemstedeplein
• Tafeltennistafel zou ook goed op Dr. Droogplein kunnen.
• Res Novaplein mag uitdagender, svp eerder in uitvoering. Veel auto’s op de stoep.
• Vanuit Casca is extra aandacht gevraagd voor deze doelgroep, met name in deelwijk C.

Aanbevelingen

Algemeen
In deze buurt kan extra speelwaarde worden gecreëerd door het aanbieden van spelaanleiding.  

Res Novaplein 
Er moet een nieuwe ondergrond worden aangebracht. Daarbij de locatie opwaarderen en een
sportvoorziening toevoegen. 

Eikenlaan
Ondergrond aanpassen en opwaarderen tot een volwaardige speellocatie. Tevens uitbreiding met een
sportvoorziening.

J.P. Strijboslaan 
Hier staat een verouderd toestel met een onveilige valondergrond in een zeer beperkte ruimte. Deze
voorziening kan worden opgeheven. 
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Wijk 10 Muziekwijk / Schilderswijk
5 speelplaatsen, 6 deelwijken

Deelwijk A 

Locatie Franz Leharlaan 86 10.01 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0101 Evenwichtstoestel Klinkers 2-6
0102 Evenwichtstoestel Klinkers 2-6
0103 Evenwichtstoestel Klinkers 2-6

Locatie Franz Leharlaan 64 10.02 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0201 Evenwichtstoestel Klinkers 2-6

Locatie Franz Leharlaan 32 10.03 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0301 Klimtoestel Gras 4-8
0302 Wipveer Vogel M101 Gras 0-5
0303 Wipveer Paard Gras 0-5
0304 Basketbalpaal Gras 6-18

Totaaloordeel wijk A
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 46 - ** ** ** ** ******** 8
13-18 39 - - * - - * 1
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Deelwijk B

Locatie Jan Miense Molenaerplein 10.04 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
0401 Klimcombinatie Kunstgras 6-12
0402 Glijbaanhuisje Kunstgras 4-8
0403 Auto Kunstgras 0-5
0404 Tafeltennistafel Gras 13-18

Locatie Jozef Israëlsplein 10.05 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
n.v.t. Trapveld Gras 6-12

Totaaloordeel wijk B
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 351 * - - ** - *** 3
13-18 173 - - - ** * *** 3

Deelwijk C

Locatie Richard Holplein 10.06 

Toestelnr. Soort toestel Ondergrond Doelgroep
n.v.t. Trapveld Gras 6-12

Totaaloordeel wijk C
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 156 ** - - *** - ***** 5
13-18 74 ** - - *** - ***** 5

Totaaloordeel wijk D
Groep Aantal Locaties Veiligheid Afschrijving Speelwaarde Verzoeken Prioriteitscore

0-12 88 *** - - *** - ****** 6
13-18 62 ** - - *** - ***** 5
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Conclusie 

Analyse locaties
In deze wijk is een slechte verdeling van de speelplaatsen. De wijk kent 6 openbaar toegankelijke
speelplaatsen, waarvan drie in één wijkdeel. Binnen de wijk liggen bovendien twee schoolpleinen. 

Analyse behoefte
645 kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: minimaal 3 speellocaties nodig
351 kinderen in de leeftijd 13-18 jaar: minimaal 2 sportlocaties, minimaal 3 functie

Reacties inspraak
• Handtekeningenacties Rembrandtlaan en het deel van de tussen de Dreef, Wagnerkade, De

Cesar Francklaan en Johan Wagenaarlaan.
• Geen concentratie van toestellen en geen hoge toestellen op het binnenplein van de F.

Leharlaan. 
• Komen er voorzieningen op het Spaarneziekenhuisterrein?

Aanbevelingen

Algemeen
Gezien de grote hoeveelheid reacties, de grote hoeveelheid kinderen en de beperkte bereikbaarheid
i.v.m. barrières in de wijk in deze buurt zijn extra speelplaatsen gewenst. 

Franz Leharlaan
De sportvoorziening blijft gehandhaafd. Alle onveilige toestellen worden verwijderd. Omdat concentratie
van toestellen door de bewoners niet gewenst wordt, is het mogelijk een speelroute door het
binnengebied te creëren 

Informeel spelen
In deelwijk D wordt gekeken naar een locatie voor minimaal informeel spelen. Overleggen met de
Beatrixschool zullen worden gevoerd voor het officieel openstellen van het schoolterrein.

Nieuwe locaties
Gezien de grote hoeveelheid kinderen in deze wijk is het eigenlijk nodig om twee extra locaties in te
richten welke goed verdeeld zijn over de wijk. Eén daarvan wordt gesitueerd op de Rembrandtlaan.
Voor de andere is samenwerking met de Klimappel een goede optie. Hiermee worden gesprekken
gevoerd. 

Spaarne Ziekenhuisterrein (nieuw)
Naar verwachting zal bij bewoning van de nieuwbouw het aantal kinderen in deze buurt nog verder
stijgen. In overleg met de projectontwikkelaar moet gekeken worden naar de mogelijkheden voor extra
sportgelegenheid op het terrein waar de nieuwbouw gaat plaatsvinden. 
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B&W: 26/9/2006

Raad: 26/10/2006
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Bijlage III Afschrijvingstermijn toestellen
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Jaaroverzicht vervangingsinvesteringen

Jaar Locatie            bedrag
2006 L. v. Rozenburg 1.725,00 

C. Huygenslaan 1.650,00 
Rijnlaan 4.132,00 
Linge 2.875,00 
Haringvlietplantsoen 1.093,00 
Grevelingen 1.150,00 
Korhoenlaan 17.930,00 
Fie Carelsenlaan 1.650,00 
Meerweg 1.150,00 
Zeelandlaan 8.058,00 
F. Leharlaan 6.901,00 

Totaal 2006 48.314,00 

2008 Snelliuslaan 1.100,00 
Amstellaan 3.850,00 
Dr. Schaepmanlaan 920,00 
B. Toussiantlaan 7.450,00 

Totaal 2008 13.320,00 

2009 Meijerslaan 2.300,00 
Maaslaan 920,00 

Totaal 2009 3.220,00 

2010 Spoorzichtlaan 5.750,00 
C. Huygenslaan 5.175,00 
Huizingalaan 4.600,00 
Linge 1.782,00 
Korhoen 720,00 
Floradreef 10.982,00 
Roosje Voslaan 2.645,00 
Lelylaan 1.150,00 
Meerweg 575,00 
B. Toussiantlaan 2.300,00 
L. de Keylaan 5.463,00 
Res Novaplein 2.932,00 
Julianalaan 3.163,00 
F. Leharlaan 1.150,00 

Totaal 2010 50.112,00 
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2011 Floresstraat 2.070,00 

Totaal 2011 2.070,00 

2013 Overboslaan 3.450,00 
L. v. Rozenburg 920,00 
Snelliuslaan 920,00 
Meijerslaan 1.725,00 
Huizingalaan 1.150,00 
Amstellaan 3.105,00 
A. Blamanlaan 2.645,00 
Lelylaan 575,00 
Julianalaan 5.175,00 

Totaal 2013 19.665,00 

2014 Overboslaan 5.500,00 

Totaal 2014 5.500,00 

2015 C. Huygenslaan 1.725,00 
Westerduin 1.150,00 
Amstellaan 600,00 
Linge 4.600,00 
Floradreef 360,00 
Dr. Schaepmanlaan 7.015,00 
Riemersmalaan 3.278,00 
Javalaan 3.507,00 
B. Toussiantlaan 1.200,00 

Totaal 2015 23.435,00 

2016 C. Huygenslaan 17.250,00 

Totaal 2016 17.250,00 

2019 Dr. Schaepmanlaan 13.800,00 
Roosje Voslaan 2.300,00 
Westerdijklaan 6.210,00 

Totaal 2019 22.310,00 
205.196,00

Gem. per jaar (14 jaar) 14.657,00


