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#

Er zijn genoeg speel- en sportplekken

 

33

Populaire speelplekken

 

blijven bestaan

In het Gildekwartier is tussen de appartementencomplexen een groene zone 
aanwezig die benut kan worden voor eigen spel. Rondom speelplek 02 is 
de vrije speelruimte beperkt, maar een verbinding met de groene zone is 
eenvoudig te realiseren. De kade van de Eem is verkeersluw en vormt een 
speelplein. 
De buurt Jericho en Jeruzalem is, ondanks de beperkte ruimte, groen opgezet. 
Het groen in de buurt biedt weinig speelwaarde. De ruimte op avontuur te 
gaan, is vooral aanwezig rondom de Hooglandsedijk en de Oude Eem.

Speelplek 05 is ingericht met natuurlijke speelaanleidingen, de ruimte voor 
vrij spel is minimaal. De buurt Meridiaan bestaat voor een deel uit (portiek)
flats, rondom deze gebouwen is veel groene ruimte aanwezig om eigen spel 
te verzinnen. Het openbaar groen zelf biedt weinig speelwaarde.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Bij de herinrichting van speelplekken het groen meenemen, zodat deze 

beter benut wordt.

In De Koppel is het aanbod aan speelplekken wisselend, de speelplekken zijn 
vooral gericht op jongere kinderen. In Meridiaan liggen de voorzieningen #07-
#09 als een cluster dicht bij elkaar, de speeldruk is in dit gebied waarschijnlijk 
hoog door de aanwezigheid van flats. In het Gildekwartier sluit de speelplek 
aan bij de vraag. In de buurt Jericho en Jeruzalem is het aanbod minimaal, in 
deze (speel)buurt is een enkele kleine speelplek aanwezig. Een deel van de 
sporttoestellen bij locatie 03 kan wel gebruikt worden als klimtoestel.

Het sportaanbod is goed in de wijk, zo zijn er twee kunstgras voetbalvelden 
(#03 en #07). 

Verder liggen er verschillende pannaveldjes, basketbalvoorzieningen en staan 
er fitnesstoestellen (#03).

Aanbevelingen voor uitvoering
• Door het minimaal aantal speelplekken, is beperkt de ruimte om 

speelplekken om te vormen
• De diversiteit van de speelruimte kan vergroot worden door het toevoegen 

van toestellen, natuurlijke speelaanleidingen of speelpleintjes aan de 
huidige voorzieningen

• Onderzoeken of locatie 03 uitgebreid kan worden met enkele speeltoestellen

De afgelopen jaren zijn veel speelplekken vernieuwd in De Koppel. Met name het 
clusters van locaties 06 tot en met 09 is volwaardig ingericht met een combinatie 
van speeltoestellen, sporttoestellen, speelaanleidingen en voldoende vrije 
speelruimte. 
Op locatie 05 is de ruimte om te spelen minimaal, desondanks is de speelplek 
met toestellen en natuurlijke speelaanleidingen ingericht. Voor jongeren zijn het 
sportveld van locatie 07 en de sportplek 03 aantrekkelijke voorzieningen.
Het schoolplein van De Parel is niet in gemeentelijk beheer, maar is wel 
toegankelijk na schooltijd.

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

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

Bij speelplekken heb je de  ruimte om op avontuur groente gaan en samen te spelen, liefst in het te gaan en samen te spelen, liefst in het te gaan en samen te spelen, liefst in het te gaan en samen te spelen, liefst in het 

Speelruimtevisie gemeente Amersfoort 
De speelruimtevisie van de gemeente Amersfoort is vertaald naar zeven spelregels 
voor goed buitenspelen. Deze regels zijn in 2017 opgesteld in samenwerking 
met een afvaardiging van raadsleden en kinderen uit de gemeente. In 2018 is de 
speelruimte van De Koppel getoetst aan de hand van deze spelregels. Hieronder 
zijn per spelregel de belangrijkste bevindingen van het onderzoek terug te lezen. 

Uitvoeringsplan 2020-2023
Dit uitvoeringsplan geeft een beeld van de veranderingen op speelplekken in de 
periode 2020-2023. Aan de hand van inspectieresultaten en de speelruimtevisie, 
is in kaart gebracht welke speelplekken aan herinrichting/verandering toe zijn. Per 
spelregel zijn aanbevelingen gedaan waar bij het uitrollen van het uitvoeringsplan 
rekening mee gehouden wordt. De aanbevelingen die betrekking hebben op 
specifieke locaties of ingrepen zijn terug te vinden op de uitvoeringskaart. De 
nummers in de tekst (#nr.) verwijzen naar deze kaart. 
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55 Speelplekken zijn veilig en schoon

Gemeente Amersfoort laat twee keer per jaar een veiligheidsinspectie bij 
de speeltoestellen uitvoeren. Indien nodig worden reparaties uitgevoerd en 
onderhoud gepleegd. De speelplekken in De Koppel zijn over het algemeen 
schoon, heel en veilig. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Het regelmatig schoonmaken van toestellen en ondergronden kan 

de aantrekkelijkheid van een speelplek verbeteren. Buurtbewoners 
kunnen zelf ook een belangrijke rol spelen bij het schoonhouden van 
een speelplek. 

Rondom de flat in Meridiaan is het minder goed op straat spelen, door de hoge 
verkeersdruk. Hier zijn wel verschillende groenzones en pleinen aanwezig 
waar kinderen kunnen spelen. In de overige straten van Meridiaan kan prima 
op straat worden gespeeld, omdat alleen sprake is van bestemmingsverkeer. 
Dit laatste geldt ook voor een groot deel van de buurt Jericho en Jeruzalem, 
door de korte woonstraatjes kan hier goed op straat worden gespeeld. In het 
Gildekwartier zijn brede stoepen en verkeersluwe/-vrij gebieden aanwezig 
wat het spelen op straat bevorderd.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Aanbrengen speelroutes en speelaanleidingen om het spelen op 

straat en in het groen te bevorderen

In De Koppel is het aantal speelplekken minimaal, de ruimte om (kleine) 
speelplekken om te vormen is beperkt. Positief is dat bij verschillende 
speelplekken een combinatie van traditionele speeltoestellen en (natuurlijke) 
speelaanleidingen wordt aangeboden. Bijvoorbeeld bij locatie 05 of 08.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Een divers en gevarieerd speelaanbod moet op de bestaande speelplekken 

worden gefaciliteerd. Deze buurtplekken kunnen aantrekkelijker worden 
gemaakt door een inrichting met speeltoestellen en speelaanleidingen

Spelen kan

 

overal!

De Koppel is omsloten door harde barrières, zoals water (de Eem), de Ringweg 
en het spoor. Binnen de wijk vormen de wegen Meridiaan, Kwekersweg en 
in mindere mate Hooglandseweg-Noord een barrière. Door de groenzone 
rondom de Oude Eem is de buurt Meridiaan gescheiden van de overige twee 
buurten.
Het speelaanbod is niet gelijkwaardig binnen elk barrièregebied, vooral in 
de buurt Jericho en Jeruzalem is het aanbod minimaal. De huidige inrichting 
van speelplekken is niet aangepast op inwoners met een handicap. De 
speelplekken #06 en #09 en een gedeelte van #07 zijn wel toegankelijk 
vanwege een vaste (valdempende) ondergrond. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Door de verschillende barrières is het belangrijk dat per buurt een 

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

centrale speelplekken (#02 en #06) worden verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld 
met speelaanleidingen in het groen (zie spelregel 1), pleinplakkers op de 
stoep of ingrepen om de barrières te beslechten.

• Bij herinrichting van de centrale speel- en sportplekken het thema 
toegankelijkheid meenemen, vooral wanneer deze behoefte aanwezig is 
vanuit de buurt.

Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen

Uitvoeringsplan speelplekken De Koppel 2020-2023

44

Speelplekken zijn veilig bereikbaar & toegankelijk
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Herinrichten: impuls

2023 
Deze speelplek wordt in 2023 (mogelijk 
2024) opnieuw ingericht voor de doelgroep 
van 0-12 jaar.

 De Meesterproef02

Periode 2021-2022
Onderzocht gaat worden of dit 
voetbalveld gehandhaafd moet blijven. 
Dit gebeurt in overleg met jongeren- en of 
sportbuurtwerker.

 Hooglandseweg-Noord04
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(Her)inrichting speel- en sportplekken 
Doordat de afgelopen jaren veel 
speelplekken zijn vernieuwd heeft geen 
participatietraject plaats gevonden 
rondom het opstellen van het 
uitvoeringsplan. Wanneer een speelplek 
(op)nieuw wordt ingericht, wordt de 
buurt wel uitgenodigd om mee te 
denken over de inrichting. De meeste 
speelplekken met speeltoestellen 
worden ingericht voor een periode van 
10 tot 15 jaar. 

S

doelgroep van de speelplek

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

7-12

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

nr. Speelplekken met beperkte 
speelwaarde

VV
TV

doelgroep van de speelplek

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

7-12

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje

    schoolplein, in eigen beheer S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

spoorweg

spoorwegspoorweg

Overige voorzieningen:

sportclubsVV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

natuurlijke 
speelplek

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:
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natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.
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Uitvoering 2020-2023

Opheffen speelplek
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Inspiratiebeelden 
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Inspiratiebeelden 
Inrichtingsvoorbeelden speelpleintje Inrichtingsvoorbeelden natuurlijk spelen 

Inspiratiebeelden voor omvorming en impulsen op speelplekken

Een speelplek inrichten hoeft niet altijd (alleen) met speeltoestellen. Met speelaanleidingen 
kan op een speelse manier meer uitdaging aan de openbare ruimte en bestaande speelplekken 
worden toegevoegd. Speelaanleidingen op de stenen zijn onderhoudsvriendelijk en gaan lange 
tijd mee. Natuurlijke speelaanleidingen kunnen het natuurlijke karakter van een plek of gebied 
versterken en hebben iets meer onderhoud nodig, afhankelijk van het materiaal. Combinaties 
van speelpleintjes en natuurlijk spelen zijn uiteraard ook mogelijk! Bij het omvormen van 
speelplekken of het toevoegen van impulsen op speelplekken kunnen deze inspiratiebeelden 
worden gebruikt. Beide vormen lenen zich goed voor toepassing bij buurtinitiatieven en 
zelfbeheer door bewoners.

Let op: De ingrepen en jaartallen in dit uitvoeringsplan zijn een indicatie voor uitvoering. De 
daadwerkelijke uitvoering kan hiervan afwijken. Gemeente Amersfoort kan naar eigen inzicht 
wijzigingen doorvoeren, bijvoorbeeld als budgetten of de technische staat van speelplekken hiertoe 
aanleiding geeft. Ingrepen kunnen daardoor anders of op een ander moment worden uitgevoerd dan 
beschreven in dit document. 
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