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De speelruimtevisie van de gemeente Amersfoort bestaat uit zeven spelregels 
voor goed buitenspelen. Deze zijn in 2017 opgesteld in samenwerking met de 
gemeenteraad en kinderen uit de gemeente. In Liendert is de speelruimte in 
2017 getoetst aan de hand van deze spelregels. Dit is gedaan door middel van 
een speelruimteanalyse, een buurtschouw langs speelplekken met kinderen en 
ouders en een bewonersavond (gekoppeld aan Rustenburg).

Hieronder zijn per spelregel de belangrijkste bevindingen terug te vinden en 
worden er aanbevelingen gedaan waar, bij het uitrollen van het uitvoeringsplan 
voor speelplaatsen rekening mee kan worden gehouden. 
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tot 12 jaar: max. 5 minuten lopen

vanaf 12 jaar: max. 15 minuten lopen

#

Er zijn genoeg speel- en sportplekken
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Populaire speelplekken

 

blijven bestaan

De meeste speelplekken in Liendert Noord zijn (erg) ruim en kennen een 
leuke diversiteit. In Liendert Zuid zijn de speelplekken beperkter, maar is 
de vrije speelruimte op grasvelden en stoepen dan wel weer heel groot. De 
waterspeelplek in het Waterwingebied is een goede avontuurlijke speelplek. 

Bewoners zijn over het algemeen wel tevreden over de hoeveelheid speel-
groen in de wijk. Met name de waterspeelplek, maar kinderen geven aan 
ook volop in de noordkant van het Waterwingebied te spelen, met name 

rondom de voetbalkooi. In de wijk zelf is een klein plekje achter het wijkcen-
trum waar ook een aantal kinderen graag spelen.  

Aanbevelingen voor uitvoering
• Stimuleren spelen in de groene randen van de wijk door de aanleg 

van speelroutes richting het Waterwingebied
• Bij de (her)inrichting van speelplekken het groen meenemen

In Liendert Noord liggen relatief veel ruime speelplekken. Vanwege de 
hoogbouw in de wijk is het niet wenselijk om daarin plekken te laten verval-
len (hoge speeldruk). Boven de Liendertseweg is het speelaanbod zelfs erg 
beperkt door het ontbreken van een leuke speelplek.

Ten zuiden van de Van Randwijcklaan liggen vooral kleinere speelplekjes 
met een (erg) beperkte speelwaarde. In deze buurten ontbreekt een goede 
speelplek, al is er helemaal in het zuiden van de wijk wel een plek met een 
buitenkast (nr 22). 

Qua sport liggen er in de wijk voldoende en goede sportvoorzieningen. 
Ook hierbij geldt dat het aanbod in het noorden beter is dan in het zuiden. 
Er wordt langs de Lageweg (bij nr 21) wel op initiatief van gebruikers een 
calisthenics-park gerealiseerd. Dit zou een goede impuls betekenen voor het 
sport aanbod in de wijk (want onderscheidend). 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Aanleggen nieuwe speelplek(ken) ten noorden van de Liendertseweg
• Bestaande locatie uitbreiden in zuidelijk deel van de wijk

Belangrijke speelplekken voor de kinderen zijn het schoolplein van de Zon-
neparel, de speelplek bij de Viking (nr. 13) en de waterspeelplek in het Wa-
terwingebied. Ook de plekken met de buitenkasten (nr 05 en nr 22) worden 
goed gebruikt.

Qua sportplekken is vooral het voetbal goed geregeld. Bij de moskee (nr 12) 
en in het Waterwingebied (nr 04) zijn fraaie plekken en er kan prima gesport 
worden op het plein van de Zonneparel.

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

groep, vergroten verblijfs- en speelwaarde) door toepassen zitmoge-
lijkheden en toestellen die samenspel stimuleren

• Verbeteren routes richting belangrijke speelplekken

Bij speelplekken heb je de  ruimte om op avontuur te gaan en samen te spelen, liefst in het groen
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5 Speelplekken zijn veilig en schoon

4

Speelplekken zijn goed en veilig bereikbaar

Speelplekken zijn over het algemeen schoon en heel. In Liendert Zuid zijn 
de plekken duidelijk verouderd maar ook daar is geen sprake van onveilige 
situaties of vernielingen door verwaarlozing. 

Op speelplaatsen zelf is weinig overlast van hondenpoep. Ook op de stoe-
pen valt dit erg mee. Mogelijk heeft dit te maken met de aanwezigheid van 
het Waterwingebied. Vanuit bewoners wordt de overlast van hondenpoep 
op slechts een enkele speelplek (o.a. nr 07) opgemerkt. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Enkele grasvelden expliciet aanwijzen als speelterrein (evt. door het 

aanbrengen van groene speelaanleidingen)
• Verouderde speelplekken in Liendert Zuid actief oppakken en verfris-

sen

In bijna de hele wijk is er voldoende ruimte om veilig op straat of de stoep te 
spelen. Vooral in Liendert Zuid zijn er veel prettige tussenruimte en auto-
luwe straten die een goede aanvulling zijn op het beperkte speelaanbod. 
In Liendert Noord zijn veel brede stoepen en kan er ook prima buiten de 
hoofdwegen op straat gespeeld worden. 

Veel kinderen spelen ook in het Waterwingebied. In het zuidelijk deel wordt 
vooral op de vrije grasveldjes langs de Zangvogelweg gespeeld.

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

straat en in het groen te bevorderen en zichtbaar te maken dat dit 
toegestaan is

In het zuidelijk deel van de wijk zijn vooral kleinere speelplekjes gelegen met 
een beperkte speelwaarde. Deze voegen in de huidige vorm weinig toe aan 
het buitenspeelaanbod. Op sommige kleinere plekjes worden door bewo-
ners wel op eigen initiatief elementen toegevoegd of zelfs een kruidentuin 
onderhouden. Deze plekjes lenen zich hier in principe ook goed voor.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Omvormen kleine speelplekken als speelpleintje om meer speel-

waarde én ruimte voor bewonersinitiatief te bieden

Spelen kan

 

overal!

Hoewel het populairst, is de waterspeelplek geen dagelijkse speelplek voor 
kinderen vanwege de ligging (drukke weg oversteken).  Voor andere plek-
ken in het Waterwingebied lijkt dit minder te gelden. In de wijk zelf liggen 
een aantal drukke wegen die niet alle kinderen mogen oversteken zoals de 
Lageweg, Zangvogelweg en van Randwijcklaan.

De meeste speelplekken goed te bereiken via brede stoepen.

Aanbevelingen voor uitvoering
• bevorderen bereikbaarheid van vooral de grotere speelplekken door 

aanleggen speelroutes door de wijk en te kijken hoe bepaalde bar-
rières kunnen worden beslecht

Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen
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Legenda

Type:
 sportplek
 speelplek

Bereik:        Doelgroep:
  blok   
 
  buurt

  wijkplek
 
 speelplek niet relevant*

10-19

Legenda

 omvormen:  spelen in
   het groen

 omvormen:  spelen op
   een pleintje
 
 loca�e uitbreiden

 loca�e opheffennr.

Programma

  basisschool

  sportclub

  speeltuin

  park / bosgebied

  scou�ng

  dierenweide

  

Ingrepen visiekaart

Omvorming
 
 Omvormen (30 loca�es)

Speciale projecten
 
 Sportplek Dommelbergen

 Skateplek Dorst

 

Verbeteringen
 
 Toegankelijkheid

 Uitdagende buurtplek
 
 Verharde trapvelden

 Natuurlijk spelen

0-9

2.

1.

ac�eradius:
300 meter

Legenda

Type:
 sportplek
 speelplek

Bereik:        Doelgroep:
  blok   
 
  buurt

  wijkplek
 
 speelplek niet relevant*

Dekking:

10-19

laag   hoog

nr.

nr.nr.

nr.
SV TV

Legenda

     herinrichten binnen
     drie jaar

     herinrichten binnen
     vijf jaar 

    schoolplein (niet openbaar)

STST

   schoolplein (niet openbaar, wel te bespelen)

BS

BS

Legenda
Type:

speelplek sportplek

ravotplek (lekker vies worden!)

speelpleintje zonder toestellen

Bereik:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

    schoolplein

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

7-18 doelgroep (lee�ijden) speelplek

Voorzieningen:

TV VV sportclub

speeltuinvereniging

-

0-12

    opgeheven speelplek (nu leeg)

Speelplek met beperkte
speelwaarde

zebrapad

voetgangerslicht

beweegrondje

BS

Omvorming: “speelpleintje”

Herinrichting: Uitbreiding

Omvormen in 2020-2022
Een van vier beperkte plekjes met weinig 
speelwaarde. Wordt opgeknapt en vormt 
straks samen met de andere plekjes een 
leuke speelroute met speelaanleidingen in 
plaats van speeltoestellen.

Uitbreiden in 2018-2019
Speelplekje met enkel speelhuis en een 
groot grasveld. De speelplek wordt anders 
ingericht met meer speelfuncties en verder 
van de glas- en afvalbakken. Doelgroep: 
0-9 jaar.

Uitbreiden in 2018-2019
Sportplek tussen hoogbouw. Voorgesteld 
wordt om hieraan speelfuncties te koppelen 
zodat de plek leuker wordt voor een 
bredere doelgroep van 0 tot 19 jaar.

Omvormen in 2020-2022
Een van vier beperkte plekjes met weinig 
speelwaarde. Wordt opgeknapt en vormt 
straks samen met de andere plekjes een 
leuke speelroute met speelaanleidingen in 
plaats van speeltoestellen.

Omvormen in 2020-2022
Een van vier beperkte plekjes met weinig 
speelwaarde. Wordt opgeknapt en vormt 
straks samen met de andere plekjes een 
leuke speelroute met speelaanleidingen.

Uitbreiden in 2020-2022
Uitbreiding van de speelplek door 
vervanging van enkele elementen om 
deze meer speelwaarde te bieden voor de 
doelgroep 0-9 jaar.

Omvormen in 2020-2022
Een van vier beperkte plekjes met weinig 
speelwaarde. Wordt opgeknapt en vormt 
straks samen met de andere plekjes een 
leuke speelroute met speelaanleidingen.

Compleet inrichten in 2018 - 2019
Nieuw te ontwikkelen speelplek in buurt 
met beperkt aanbod. Locatie nog vast te 
stellen. Doelgroep wordt 0-9 jaar.

Compleet herinrichten in 2018 - 2019
Het speelplekje wordt opgeknapt zodat 
deze meer speelwaarde biedt voor de 
doelgroep van 0-9 jaar.

   Plevierstraat  Wiekslag

 Fazantenstraat

 Plevierstraat

   Meeuwenstraat  Trekvogelweg   Albatrosstraat

 Nieuwe locatie Parelhoenstraat
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