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Uitvoeringsplan speelplekken Soesterkwartier 2018-2022
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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 Soesterkwartier is de speelruim-
te in 2017 getoetst aan de hand van deze spelregels. Dit is gedaan door middel 
van een speelruimteanalyse, twee buurtschouwen (i.s.m. Buurt 033) langs speel-
plekken met kinderen en ouders en een bewonersavond.

Hieronder zijn per spelregel de belangrijkste bevindingen terug te vinden en 
worden er aanbevelingen gedaan waar, bij het uitrollen van het uitvoeringsplan 
voor speelplaatsen rekening mee 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

Het aanbod ten zuiden van de Noorderwierweg is erg compact ingericht 
met weinig ruimte om in het groen te spelen. Aan de noordzijde is veel 
meer groene speelruimte in de gordel langs de Amsterdamseweg. Omlig-
gende voorzieningen zoals de speelplek bij de Wagenwerkplaats, de speel-
plek in Schildersbuurt bieden avontuurlijk spel met natuurlijke elementen. 

Avontuurlijk spelen in het groen is iets wat ouders en kinderen aanspreekt. 
Meer van dit soort plekken zijn gewenst. Het Isseltseveld, maar ook de 

randen van de wijk worden door ouders als een geschikte locatie genoemd. 
Aangegeven wordt dat het leuk zou zijn als de gemeente bij bomenkap ook 
wat stammen op deze locaties zou laten liggen. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Op specfieke locaties (langs randen wijk) actief bevorderen avon-

tuurlijk spel door aanbrengen natuurlijke speelaanleidingen. 
• Omvormen speelplekken naar speelgroen

Veel speel- en sportplaatsen in de wijk bedienen een brede leeftijdsgroep 
en zijn ingericht voor zowel de kleine kinderen als oudere jeugd (combina-
tie van speeltoestellen met sportplek). Veel plekken liggen op loopafstand 
van elkaar. In het gebied onder de Noorderwierweg liggen naar verhouding 
meer kleinere speelplekken. Boven de Noorderwierweg liggen minder, maar 
wel ruimere speelplaatsen.

De ouders en kinderen die tijdens de wandeling zijn gesproken zijn tevreden 
over de hoeveelheid, verdeling en de brede doelgroep van speelruimte in de 

wijk. De jongerenwerker geeft aan dat jongeren wel een ontmoetingsplek in 
de wijk missen.  

Aanbevelingen voor uitvoering
• Omvormen van enkele, vooral kleinere speelplekken. Op te behou-

den speelplekken kijken naar verbreding doelgroep
• Kijken naar mogelijkheden voor een plek voor jongeren

Speeltuinen Soesterkwartier en Rivierenwijk zijn belangrijke speelplekken 
voor de hele wijk. Kinderen en ouders komen hier graag omdat er veel te 
doen is, daardoor zijn de speeltuinen een belangrijke ontmoetingsplaats. Uit 
gesprekken met ouders, vrijwilligers en de jeugdwerker blijkt dat de Wagen-
werkplaats eenzelfde functie vervult met leuk activiteitenprogramma.

Volgens de kinderen zijn de buurtspeelplek tussen de Iris- en de Rozenstraat 
(met name het voetballen) en het schoolplein van de Magneet populair. In 
de Bomenbuurt geven kinderen aan vooral zelf spel te bedenken.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Buurtplekken versterken bij herinrichting (brede doelgroep, vergro-

ten verblijfs- en speelwaarde)
• Afstemmen inrichting openbare speelplekken op aanbod speeltuin-

vereniging zodat er geen onnodig dubbel aanbod ontstaat
• Stimuleren openstellen schoolpleinen

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

Speelplaatsen zijn over het algemeen schoon en heel. Op een enkele plek is 
er sprake van bekladding, op iets meer plekken zien vooral de vloeren van 
speelplekken er minder verzorgd uit (groei van mos en gras tussen tegels).

Op de speelplekken zelf is weinig overlast van hondenpoep. Dit is wel een 
groot probleem op de stoepen en vrije grasvelden in de wijk. Hierdoor 
zijn veel grasveldjes niet geschikt om lekker op te spelen. Met name in de 
Bomenbuurt en richting de Wagenwerkplaats wordt door bewoners veel 
overlast door poepende honden ervaren.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Specifieke uitlaatzones aanwijzen voor het uitlaten van honden
• Enkele grasvelden expliciet aanwijzen als speelterrein (evt. door het 

aanbrengen van groene speelaanleidingen) 

In veel buurtjes kan prima op straat gespeeld worden door de kinderen op 
brede stoepen (bijvoorbeeld langs de Soesterweg) of autovrije pleintjes. Er 
zijn op verschillende plekken ook hinkelbanen en knikkertegels te vinden. Er 
zijn wel een aantal speelplekken waar duidelijk weinig gespeeld wordt. Dit 
komt vooral door het beperkt uitdagende inrichting. 

Kinderen geven zelf aan vooral veel spelletjes zelf te bedenken tijdens het 
buitenspelen. Dit doen zij op leuke bestratingspatronen, maar net zo goed in 

smalle steegjes of langs stoepranden. Op grasvelden belemmert de honden-
poep vrij spel. Op een enkele plek (Gein Plein) wordt het buitenspelen actief 
bevordert door actieve bewoners. 

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

straat en in het groen te bevorderen

In het Soesterkwartier liggen relatief veel kleine speelplekjes die weinig uit-
daging bieden, met name ten zuiden van de Noorderwierweg. Deze worden 
ook zichtbaar weinig gebruikt.

Ouders én kinderen geven zelf ook aan dat veel kleinere speelplekken niets 
of nauwelijks iets toevoegen  aan hun speelruimte. Door deze in te richten 
zonder toestellen kan nieuwe speelruimte worden bedacht waar zij weer 
spelletjes voor kunnen bedenken. Een aantal speelplekken (o.a. Gein Plein 

bij de tandarts) wordt nu vaak al gebruikt als step- en fietspleintje of om je 
te verstoppen in de heg. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Omvormen meerdere speelplekken om de diversiteit van het aanbod 

te vergroten

Spelen kan

 

overal!

De Amsterdamseweg (noord) en het spoor (zuid) vormen duidelijke grenzen 
van de wijk. Binnen de wijk vormen de Noorderwierweg, Isseltseveld, en in 
mindere mate de Soesterweg duidelijke barrières. 

Het speelaanbod is niet binnen elk barrièregebied gelijk. Hierdoor zijn som-
mige populaire speelplekken niet goed bereikbaar. Ouders én kinderen wij-
zen dezelfde barrières aan, met name de verkeerssituatie rondom speeltuin 
Soesterkwartier wordt gevaarlijk gevonden. Kinderen vanaf 10 jaar geven 
aan dat zij zelfstandig door de wijk mogen trekken. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• bevorderen bereikbaarheid speelplekken door de aanleg van kind-

vriendelijke routes richting de grotere speelplaatsen

Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen

Uitvoeringsplan speelplekken Soesterkwartier 2018-2022
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Legenda
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Ingrepen visiekaart

Omvorming
 
 Omvormen (30 loca�es)
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 Sportplek Dommelbergen

 Skateplek Dorst

 

Verbeteringen
 
 Toegankelijkheid
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 Verharde trapvelden

 Natuurlijk spelen
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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
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    opgeheven speelplek (nu leeg)
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zebrapad

voetgangerslicht
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Omvorming: “groen”

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

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

Compleet herinrichten in 2020-2022
Klein speelplekje tussen de huizen. Wordt 
op termijn opgeknapt als toestellen niet 
meer voldoen. Doelgroep blijft 0-9 jaar.

Compleet herinrichten in 2020-2022
Speelplekje bij het buurthuis wordt 
opgeknapt zodat deze meer speelwaarde 
biedt voor de doelgroep van 0-9 jaar.

Deels herinrichten in 2018-2019
De speelplek met sterke buurtfunctie 
wordt gedeeltelijk opgeknapt waarbij 
bepaalde elementen worden vervangen. De 
doelgroep blijft hierbij 0-14 jaar.

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

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

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

Omvormen: ‘speelpleintje’

 Larixstraat

 Isseltseveld  Lobeliastraat  Crocusstraat

 Chrysantstraat

 Gouwestraat Populierstraat  Paulus Borstraat
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Herinrichten: compleet Opheffen

Opheffen op termijn (vanaf 2018)
Toestel wordt niet meer vervangen als deze 
technisch niet meer voldoet.

 Noorderwierweg25

Herinrichten: compleet
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In de buurt ontbreekt een leuke ravotplek 
met natuurlijke speelaanleidingen. Op 
deze plek wordt voorgesteld een meer 
avontuurlijke groene speelplek te realiseren.

Compleet herinrichten in 2020-2022
Klein speelplekje tussen de huizen. Wordt 
op termijn opgeknapt als toestellen niet 
meer voldoen. Doelgroep blijft 0-9 jaar.

Compleet herinrichten in 2020-2022
Speelplekje bij het buurthuis wordt 
opgeknapt zodat deze meer speelwaarde 
biedt voor de doelgroep van 0-9 jaar.

Deels herinrichten in 2018-2019
De speelplek met sterke buurtfunctie 
wordt gedeeltelijk opgeknapt waarbij 
bepaalde elementen worden vervangen. De 
doelgroep blijft hierbij 0-14 jaar.

Omvormen in 2018-2019
Speelplek met beperkte speelwaarde.  
De ruimte is te beperkt om hier een met 
toetellen te werken. Een speelpleintje met 
speelaanleidingen is een prima alternatief.
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Deze speelplek heeft in de huidige situatie 
weinig speelwaarde. Als speelpleintje met 
speelaanleidingen waarschijnlijk leuker. 

Omvormen in 2018-2019
Speelplek ligt nabij grote speeltuin, daarom 
wordt deze locatie omgevormd naar een 
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Compleet herinrichten in 2020-2022
Speelplekje bij het buurthuis wordt 
opgeknapt zodat deze meer speelwaarde 
biedt voor de doelgroep van 0-9 jaar.

 Populierstraat17

Herinrichten: deels

Deels herinrichten in 2018-2019
opgeknapt waarbij een deel van de plek 
wordt aangepast.

 Enk18
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Omvorming (‘groen’ of ‘speelpleintje’): 
De speelplek wordt heringericht zonder speeltoestellen, maar blijft 
leuk om in te spelen door gebruik te maken van speelaanleidingen. 
Voorbeelden van groene ravotplekjes en speelpleintjes zijn te vinden 
op de volgende pagina.

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

(zonder toestellen)

Omvorming: “groen”
zonder toestellen
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Inspiratiebeelden: spelen zonder toestellen 2018-2022
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Inspiratiebeelden 
Speelpleintje, inrichtingsmogelijkheden Ravotplek, inrichtingsmogelijkheden

Omvormen: ‘groen’ 

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

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

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

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

Omvormen: ‘speelpleintje’

 Isseltseveld  Lobeliastraat  Crocusstraat  Chrysantstraat20 07 10 14

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

 Larixstraat19

(zonder toestellen) (zonder toestellen)


