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1. INLEIDING 
Het beschikbare budget voor spelen moet zo goed mogelijk afgestemd zijn op de 

speelbehoeftes van kinderen. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het 

speelruimteplan uit 2009. In deze actualisatie zijn deze aangevuld met kwaliteitsrichtlijnen. Het 

maken van keuzes is nu urgent omdat op korte termijn een groot aantal toestellen vervangen 

moet worden terwijl hier (nog) geen vervangingsbudget voor beschikbaar is. In 2013 heeft de 

gemeenteraad in een kerntakendiscussie besloten om te bezuinigen op speelplaatsen en 

daarbij de inventaris te halveren van 111 plekken (met 528 toestellen) naar 55 plekken (met 264 

toestellen). In 2018 zijn er nog 93 plekken met 369 toestellen. Bij het raadsbesluit uit 2013 is 

echter geen vervangingsbudget ter beschikking gesteld.  

Om het beheer van speelvoorzieningen te kunnen uitvoeren zijn er nu 4 mogelijke scenario’s:   

1) Scenario goede spreiding en kwaliteit: kwalitatief goede speelvoorzieningen, goed 

verspreid over buurten (van speelplekken naar speellandschappen plus kleinere 

plekjes daar waar veel kinderen wonen). De inventariswaarde gaat van € 234 per kind 

naar € 146, van 93 naar 74 kwalitatief echt goede plekken (31 grote en 43 kleine).   

2) Scenario goede kwaliteit: kwalitatief goede speelplekken, goed verspreid over kernen 

(van speelplekken naar speellandschappen). Ouders met jonge kinderen moeten iets 

verder lopen naar de dichtstbijzijnde speelplekken ten opzichte van scenario goede 

spreiding en kwaliteit. De inventariswaarde gaat van € 234 per kind naar € 137, van 93 

naar 25 kwalitatief echt goede grote plekken.  

3) Scenario spreiding: volgens kerntakendiscussie hooguit 1 of 2 toestellen op alle 93 

bestaande plekken, hierdoor lage kwaliteit van speelplekken, geen afstemming op 

demografische ontwikkelingen of speelbehoeftes van kinderen. De inventariswaarde 

daalt van € 234 per kind naar € 121. 

4) Scenario beschikbaar budget: hooguit 1 tot 2 speelplekken per kern met een klein 

aantal toestellen per plek, geen afstemming op demografische ontwikkelingen, 

ontbreekt aan plezier voor kinderen, uitdaging voor jeugd en sportruimte voor 

jongeren, verder veel klachten van bewoners. In dit scenario wordt veel 

zelfwerkzaamheid van bewoners verwacht. De inventariswaarde daalt van € 234 per 

kind naar € 39, 79 plekken moeten verdwijnen.  

Scenario goede spreiding en kwaliteit is volledig uitgewerkt in een analyse per buurt, is op 

kaart weergegeven en tot slot zijn acties per plek voorgesteld (zie bijlage). De overige 

scenario’s zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in een overzicht met voor- en nadelen en 

belangrijkste financiële kengetallen in hoofdstuk scenario’s.  

Van speelplek ... 

... naar speellandschap 
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2. VISIE SPEELRUIMTE 
Spelen moet een uitdaging zijn! Jezelf leren kennen, steeds een stapje verder gaan. Bij 

spelen maken kinderen een verbinding met anderen. In een veilige natuurlijke omgeving 

leren kinderen de natuur kennen en waarderen. Kinderen doen er steeds nieuwe ervaringen 

op en genieten van hun vrijheid in verbinding met andere kinderen. Speelplekken moeten 

echt iets bijzonders hebben om kinderen langere tijd te boeien en naar buiten te lokken. 

Speelplekken moeten meer zijn dan een verzameling speeltoestellen en prikkelen tot 

ontdekkingen en verwondering. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zich zo tot evenwichtige 

volwassenen. Gemeente Utrechtse Heuvelrug wil kinderen prikkelen om naar buiten te gaan 

en daar zichzelf te ontwikkelen.  

2.1. Goed startpunt in Utrechtse Heuvelrug voor spelen 
In de gemeente zijn goede uitgangspunten voor het spelen. Er zijn aan de rand van veel 

kernen bossen waarin de jeugd hutten kan bouwen en verstoppertje spelen. Dit daagt 

kinderen uit tot buiten spelen. Op diverse plekken zijn er prachtige uitdagende 

natuurspeelplekken ingericht waar goed gebruik van wordt gemaakt. Ook zien we dat 

trapveldjes in combinatie met sportbuurtcoaches goed gebruikt worden. We merken dat de 

samenwerking met bewoners en de doelgroep bij aanleg of renovatie goed verloopt. Deze 

sterke punten willen we behouden.  

2.2. Natuurlijke en avontuurlijke kansen voor spelen 
Waar heel jonge kinderen genoeg hebben aan de eigen achtertuin met speelgoed en de 

stoep voor het huis, gaan iets oudere kinderen op zoek naar meer uitdaging in hun eigen 

buurt. Stoepen om te steppen, rustige straten voor een balletje trappen of een veldje om te 

vliegeren, bosjes om in te verstoppen, het bos om hutten in te bouwen: bijna alle elementen 

in de openbare ruimte worden gebruikt om te spelen. De informele speelruimte van kinderen 

neemt toe naarmate ze ouder worden. Ze mogen verder weg en kunnen van meer ruimte 

gebruikmaken. Dit is ook terug te zien in gebruik van formele speelplekken. Naarmate 

kinderen ouder worden, mogen en kunnen ze verder weg van huis. Uit onderzoek blijkt dat 

kinderen ruim 85% van de tijd gebruikmaken van de informele speelmogelijkheden in hun 

buurt.  

Diversiteit aan speelwaardes maken op speelplekken, 

zie verder bijlage De Spikkel 

Bossen en natuurspeelplekken als startpunt voor spel 

kinderen: 

0 t/m 5 jaar

jeugd: 

6 t/m 11 jaar

jongeren: 

12 t/m 18 jaar

spelen vaak 

alleen en leren 

basisvaardighe

den

spelen en 

kletsen vaak 

samen en leren 

zelfstandigheid 

en verbetering 

van motoriek

ontmoeten 

(meiden met 

name) en 

sporten samen 

(jongens met 

name)
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In de meer stedelijke wijken van de kernen, verder van de omliggende bossen, is behoefte 

aan vrije informele speelruimte zoals grasstroken en bosjes waar de jeugd ongedwongen 

kan spelen, ook de speelplekken zelf kunnen hiertoe dienen. Er ligt een kans om 

speelplekken meer natuurlijker en avontuurlijker in te richten en daardoor een grotere 

variëteit aan speelwaarde te bieden. Speelplekken moeten erop gericht zijn dat kinderen er 

samen spelen, ook kinderen met een beperking. Ieder kind is uniek en elke dag in 

ontwikkeling en dit vraagt om diversiteit op een speelplek. Nieuwe speelplekken of 

speelplekken die een renovatie krijgen moeten een hoge kwaliteit hebben. We toetsen de 

speelplekken aan de kwaliteitsmeetlat De Spikkel.  

2.3. Samenwerken met gebruikers, bewoners en organisaties 
Bewoners kunnen hun meldingen over diverse onderwerpen, waaronder ook spelen, goed 

kwijt en deze worden systematisch afgehandeld. In de eerste plaats worden gebruikers en in 

de tweede plaats worden omwonenden en overige organisaties betrokken bij renovatie en 

aanleg van speelplekken. Er is hier veel gerichte communicatie over. Organisaties zoals 

jongerenwerk, sportverenigingen, scouting, scholen en natuurmonumenten worden ook 

betrokken omdat zij activiteiten organiseren op speel- en sportplekken. Daarnaast 

onderhoudt de woningbouwcoöperatie ook enkele speelplekken. We gaan meer 

gebruikmaken van de eigen kracht van gebruikers, bewoners en overige organisaties daar 

waar zij zelf initiatief nemen om nieuwe speelruimte aan te leggen of speelruimte te 

renoveren. Dorpscoördinatoren, jongerenwerk en sportbuurtcoaches zullen deze 

ontwikkeling aanjagen.  

2.4. Jongeren zijn welkom in de openbare ruimte 
Kwalitatief goede jongerenplekken met een grote diversiteit aan inrichting (informele en 

formele) geven jongeren het gevoel welkom te zijn in de openbare ruimte om af te spreken 

met vrienden. Een ruime hoeveelheid plekken zorgt voor spreiding van het gebruik. 

Jongerenwerkers kunnen er goed met jongeren in gesprek en ze kunnen afspraken maken 

met de jongeren. Omwonenden ervaren op plekken waar dit niet gewenst is minder 

overlast. We gaan onderscheid maken in verschillende typen jongerenplekken en bieden 

voldoende jongerenplekken aan.  

 
 

 

 
  

Betrokkenheid van gebruikers, bewoners en 

organisaties maken speelruimte aantrekkelijker en 

uitdagender! 

Kwalitatief goede jongerenvoorzieningen geven 

aanleiding tot ontmoeting voor jongeren en 

verminderen overlast op plekken waar je het niet wilt 

https://www.obb-ingenieurs.nl/spikkel/
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2.5. Beleidsuitgangspunten 
In 2009 zijn de beleidsuitgangspunten vastgelegd in richtlijnen voor informeel en formeel 

spelen in het speelruimteplan. In deze actualisatie, het speelbeheerplan, is hierop een 

aanvulling gemaakt wat betreft de uitgangspunten voor kwaliteit van plekken en nadere 

uitwerking van type jongerenvoorzieningen. Richtlijnen voor wat betreft de kwaliteit van de 

informele speelruimte en spreiding van formele speelruimte blijven gelijk.  

2.5.1. Goed bespeelbare informele speelruimte 

Kinderen van alle leeftijden maken het grootse deel van hun tijd gebruik van de informele 

speelruimte in hun buurt. Het is dus belangrijk daar waar het kan deze informele speelruimte 

uit te breiden en te verbeteren. Voor nieuwbouwwijken is het belangrijk dat de informele 

speelruimte in de opzet van de buurt wordt meegenomen. Formele speelplekken zien we als 

een aanvulling op de informele speelmogelijkheden in de buurt. Daar waar echt te weinig 

informele speelruimte aanwezig is, moeten de formele speelplekken echt uitdagend zijn. In 

nevenstaande tabel staan de richtlijnen voor informele speelruimte herhaald.  

2.5.2. Begrenzing speelbuurten 

Of ergens gespeeld kan worden hangt niet alleen af van de aanwezige elementen (bosjes, 

bomen, slootjes, stoepranden, speeltoestellen), maar ook van barrières. Ouders bepalen 

samen met de kinderen in voortdurend overleg tot waar ze mogen gaan spelen. Tot een 

jaar of 8 zijn vaak genoemde grenzen: 50km-wegen, grote parken of een bosrand. Die 

grenzen bepalen dus de speelbuurten van kinderen tot een jaar of 8. Binnen die 

speelbuurten moet bepaald worden of er al dan niet voldoende informele en formele 

speelruimte is.  

Waar weinig informele speelruimte is de hoogste norm 

aanhouden (15, 55 en 85), waar veel informele 

speelruimte is de laagste  norm (30, 70 en 100) 

Leeftijds-

categorie

 Kinderen

0 t/m 5 

Jeugd

6 t/m 11

Jongeren

12 t/m 18

Oppervlakte 

minimaal

 Per kind 20 m2 Per 5 jeudigen 100 

m2, waarvan 50 m2 

verhard en 50 m2 

groen

Per 15 jongeren 1 

zitplek

Ligging  Grenzend aan 

woning 

Binnen of aan de 

rand buurt

Binnen of aan de 

rand dorp

Richtlijnen informele speelruimte

Voorbeeld barrières in Driebergen-Rijsenburg 

Leeftijds-

categorie

 Kinderen

0 t/m 5 

Jeugd

6 t/m 11

Jongeren

12 t/m 18

aantal per 

plek

15 tot 30 55 tot 70 85 tot 100

Type plek Steunplek/ 

centrale plek

Steunplek/ 

centrale plek

Centrale plek/ 

ontmoetingsplek

Richtlijnen formele speelplekken
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2.5.3. Speelplekken als ontmoetingspunt 

Spelen is vooral ook ontmoeten voor jeugdigen, jongeren en verzorgers van jonge kinderen. 

Mensen trekken mensen aan. Kleinere steunplekken om de hoek zijn belangrijk zodat jonge 

kinderen er zelfstandig naartoe kunnen om daar met andere kinderen te spelen. Mits er 

voldoende kinderen in de buurt wonen is er een plek steunplek nodig binnen een straal van 

circa 2 minuten lopen. De jeugd van de basisschool gaat zich hier al snel vervelen en zoekt 

uitdaging en ontmoeting liever op grotere centrale plekken waar veel te beleven is. 

Jeugdigen mogen iets verder weg van huis en ‘binnen de speelbuurt’ is het uitgangspunt. 

Voor jongeren (en jeugdigen) zijn er naast ontmoetingsplekken ook sportplekken nodig waar 

veel te doen is en jongeren uit het hele dorp elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan op 

bovenwijkse plekken. Bij een toename van het aantal kinderen, jeugdigen en jongeren in 

een speelbuurt is het uitgangspunt een uitgebreidere inrichting van de centrale plek of bij 

uitzondering meerdere plekken.  

2.5.4. Goed bespeelbare formele speelruimte 

Spelen moet een uitdaging zijn! Jezelf leren kennen, steeds een stapje verder gaan. Deze 

visie, het feit dat de jeugd aangeeft dat veel speelplekken saai zijn en het onderzoek 

waaruit blijkt dat kinderen steeds minder vaak buitenspelen, maakt het urgent om 

speelplekken te maken die een hoge kwaliteit hebben. Een speelplek met veel 

speelmogelijkheden heeft een hoge kwaliteit. Veel speelmogelijkheden ontstaan door goed 

ontwerp van het landschap, het groen, verharding, speelprikkels en toestellen. We toetsen 

de speelplekken aan de kwaliteitsmeetlat De Spikkel en zorgen voor een duurzame inrichting 

met zoveel mogelijk hergebruikte materialen.  

  

Samenvatting kwaliteitsuitgangspunten De Spikkel 

Type plek Steunplek Centrale plek Bovenwijks

oppervlakte 100 tot 500 m2 500 tot 2.000 m2 1.000 tot 6.400 m2

spelvormen spelen, ontmoeting spelen, sporten, 

ontmoeting

spelen, sporten, 

ontmoeting

speel-

mogelijkheden

35 mogelijkheden 50 mogelijkheden 65 speelmogelijkheden 

of 20 sportmogelijkheden

Richtlijnen inrichting speelplek

Centrale buurtplekken maken we echt uitdagend en 

avontuurlijk, geschikt voor ontmoeting van alle 

buurtbewoners, alle doelgroepen en zoveel mogelijk 

duurzaam met hergebruikte materialen 

https://www.obb-ingenieurs.nl/spikkel/
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2.5.5. Ontmoetingspunten jongeren 

Jongeren (tieners) gebruiken de openbare ruimte vooral om elkaar te 

ontmoeten en met elkaar te sporten. Dit gebeurt op spontane 

plekken, op de hoek van de straat, bij een bankje in het park, bij het 

winkelcentrum, enzovoorts. Jongeren willen ook wel eens in een wat 

grotere groep tot iets later op de avond (vooral in de zomer) bij 

elkaar komen.  Per dorp zijn er vaak meerdere groepjes, die niet altijd 

met elkaar op 1 plek willen staan of hangen. Door jongeren echt de 

ruimte te bieden en hun daar een welkom gevoel te geven ontstaat 

er in gemeente meer draagvlak voor ontmoeting voor jongeren en 

minder overlast ervaringen door omwonenden. Ruimte voor jongeren 

wordt getoetst aan de hand van nevenstaande richtlijnen.   

 

Type plek What's up plek Stay Aroundplek Playground sportplek No Problem plek

Aantal 

woonachtig

1 plek per 50 jongeren1 plek per 80 

jongeren vaak in 

combinatie met 

sportplek

1 plek per 100 jeugdigen 

en jongeren

1 plek per 500 

jongeren

Functie Kort ontmoeten 

kleine groep (5 tot 

10)

Ontmoeten grote 

groep (10 tot 30)

Sporten en ontmoeten 

meerdere groepen

Ontmoeten tot later 

op avond grote 

groep

Ligging (geen 

overlast)

langs doorgaande 

route

rand van dorp, 

groter park, bij 

uitgebreide 

sportplek

rand van dorp, groter 

park

buiten dorp

Oppervlakte geschikt voor 

kleine groep

geschikt voor 

grotere groep

1500 – 3400 m2 geschikt voor grotere 

groep

Voorzieningen zitaanleiding, 

verharding, 

afvalbak

zitaanleiding, 

verharding, 

afvalbak, 

beschutting 

wandje of 

beplanting

meerdere sporten, 

meerdere 

zitaanleidingen, 

verharding, afvalbak

meerdere 

zitaanleidingen, 

verharding, 

afvalbakken, 

beschutting vaste 

overkapping

Richtlijnen ontmoetingsplekken jongeren
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3. ANALYSE SPEELRUIMTE 
 

In de actualisatie van de analyse - gebaseerd op de richtlijnen uit het speelruimteplan 2009 

met aanvullend richtlijnen voor kwaliteit - is per kern bekeken waar de kinderen precies 

wonen. De informele speelruimte is tevens opnieuw beoordeeld op basis van de 

aanwezigheid en kwaliteit van tuinen, stoepen, verkeersluwe straten, veldjes, bosjes, 

pleintjes, grote parkeerplaatsen, waterkanten, zitplekjes, parken, supermarkt/winkels, 

schoolpleinen en sportvelden. Dit geeft een beeld van de bespeelbaarheid van de buurt en 

de behoefte aan formele speelvoorzieningen.  

3.1. Ontwikkeling doelgroepen 
Deze actualisatie heeft betrekking op de doelgroepen kinderen, jeugd en jongeren van 0 tot 

en met 18 jaar. In de afgelopen jaren is er een kleine afname geweest van de doelgroep. In 

de categorie jeugdigen zal de komende 5 à 10 jaar een verdere afname te zien zijn gezien 

het aantal kinderen. Gezien het aantal jeugdigen zal ook het aantal jongeren de komende 

jaren gaan dalen naar circa 3.800, een daling van ruim 16%.  

3.2. Veranderingen inrichting speelplekken 
In de analyses per kern komen de centrale en bovenwijkse plekken in beeld. Aangegeven 

wordt wat uit de analyse de belangrijkste conclusies zijn voor dit type plekken. Heel veel 

plekken zijn van goede kwaliteit, andere hebben een kleinere of grotere verbetering nodig 

om echt als aantrekkelijke uitdagende speel-, sport- of ontmoetingsplek te kunnen dienen. 

Voor het advies voor de steunplekken, informele speelplekken en schoolpleinen zie de 

analyse per speelbuurt. Hier staat ook een toelichting op de jongerenplekken. Verder is in 

Bijlage II een overzicht gegeven van de adviesmaatregelen per speelplek.  

  
ANALYSE PER KERN > 

 

Inrichtingsmogelijkheden  informele 

speelruimten 

Demografische opbouw en ontwikkeling kinderaantallen 

2008 – 2017 

aantal 2017 aantal 2008

[kind] [kind] [aantal] [%]

totaal 10.672           11.461           -789 -7%

0 t/m 5 jaar 2.796             3.094             -298 -10%

6 t/m 11 jaar 3.281             3.879             -598 -15%

12 t/m 18 jaar 4.595             4.488             107 2%

ontwikkeling

ANALYSE PER SPEELBUURT > 
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3.3. Analyse per kern  
Klik op de namen van de kernen om naar de analyse te gaan.  

 

  

DRIEBERGEN-RIJSENBURG > 

 

DOORN > 

 

MAARN > 

 

MAARSBERGEN > 

 

OVERBERG > 

 

AMERONGEN > 

 

LEERSUM > 

 

Samenvatting analyse per kern: ontwikkeling kinderaantallen en advies ontwikkeling 

speelplekken 

Kern in 2017 in 2008 ontwikkeling huidig
verbeteren of 

nieuw

informeel 

inrichten

Amerongen 1102 1276 -14% 9 10 -3

Doorn 2071 2142 -3% 16 10 -1

Driebergen-Rijsenburg 4266 4343 -2% 26 21 0

Leersum 1533 1702 -10% 21 11 -6

Maarn 972 1049 -7% 14 7 -7

Maarsbergen 360 414 -13% 5 4 -2

Overberg 368 453 -19% 2 1 0

aantal kinderen aantal plekken
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3.4. Speelruimte Driebergen-Rijsenburg  
  

Hier woont de meerderheid van de 

doelgroep met ruim 1.200 kinderen, 

1.300 jeugdigen en iets minder dan 

1.800 jongeren. Naar verwachting zal 

het aantal jeugdigen de komende 

jaren licht afnemen. Ook de grootste 

piek aan jongeren is geweest en gaat 

weer dalen naar circa 1.500.  

 

Deze kern wordt, zeker voor kinderen 

onder de 8 jaar, verdeeld in een 

aantal speelbuurten. De informele 

speelruimte per buurt verschilt sterk. 

Hoenderdaal en Emmalaan 2 en 

Driebergen-Noord missen informele 

speelruimte voor de jeugd. De overige 

speelbuurten hebben voldoende 

informele speelruimte voor kinderen en 

jeugdigen. De meeste kinderrijke 

speelbuurt is Wildbaan-Dennenburg 1.  

 

Indien mogelijk worden bij ruim 21 

plekken, waarvan 8 centraal of 

bovenwijks, een aantal flinke 

verbeteringen aangebracht. In de 

afbeelding staat voor de centrale en 

bovenwijkse plekken aangegeven 

welke goed zijn ingericht en welke 

plekken verbetering nodig hebben.  

 

ANALYSE PER SPEELBUURT > 
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3.5. Speelruimte Doorn 
 

In Doorn wonen ruim 500 kinderen, iets 

minder dan 650 jeugdigen en ruim 900 

jongeren. De verwachting is dat het 

aantal jeugdigen evenredig zal 

afnemen als het aantal kinderen en 

het aantal jongeren zal dalen naar 

circa 750 de komende jaren.  

 

Deze kern wordt door verschillende 

wegen, zeker voor de jeugd tot 8 jaar, 

opgedeeld in verschillende 

speelbuurten. Door het ontbreken van 

stoepen en in andere delen bosjes en 

veldjes is voor veel speelbuurten de 

informele speelruimte niet optimaal. 

Dit wordt deels gecompenseerd door 

de omliggende bossen met 

speelmogelijkheden. In Doorn-

Centrum en De Wijngaard is de 

kinderdichtheid het grootst. 

 

Indien mogelijk kunnen in Doorn de 

bovenwijkse en centrale plekken 

aantrekkelijker gemaakt worden met 

ontmoetingsmogelijkheden. Bij een 

enkele plek moet het sporten en/of 

spelen avontuurlijker en uitdagender 

gemaakt worden. Op 2 plekken in 

deze kern ontbreekt voor een groot 

aantal kinderen openbare speelruimte 

en het advies is deze wel aan te 

leggen. Indien mogelijk worden bij een 

school nog aanvullende 

sportvoorzieningen aangelegd. Bij 

totaal 4 plekken is het advies gezien 

het aantal kinderen of nabij zijn van 

een centrale plek deze om te vormen 

tot informele speelruimte.  

ANALYSE PER SPEELBUURT > 
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3.6. Speelruimte Amerongen  
 

 In Amerongen wonen net iets meer 

dan 250 kinderen, ruim 320 jeugdigen 

en bijna 500 jongeren. Dit duidt op 

een sterke daling van het aantal 

jeugdigen en jongeren naar 

respectievelijk circa 250 en 400 over 

een paar jaar.  

 

Door verschillende wegen wordt de 

kern in 3 speelbuurten opgesplitst, 

zeker voor de jeugdigen tot 8 jaar. 

Door het ontbreken van veldjes en 

bosjes in het zuiden van Amerongen is 

daar wat minder informele speelruimte 

dan in het noorden. Hier zijn nog 

enkele grotere parken met veel 

speelmogelijkheden. In Amerongen 

West is de kinderdichtheid het grootst.  

 

Gezien de scheve verdeling van de 

formele speelruimte is het advies om in 

het zuiden van Amerongen een 

nieuwe speelplek te maken. Verder is 

het advies om in het noorden van 

Amerongen 4 formele speelplekken 

om te vormen tot informele 

speelruimte en  een schoolplein juist te 

betrekken in de openbare 

speelruimte.  
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3.7. Speelruimte Leersum 
 In Leersum wonen iets minder dan 380 

kinderen, ruim 500 jeugdigen en 650 

jongeren. De verwachting is dat het 

aantal jeugdigen iets zal dalen - 

gezien het aantal kinderen - en ook 

het aantal jongeren naar iets minder 

dan 600 de komende jaren.  

 

Door onder andere de Rijksstraatweg 

wordt Leersum zeker voor kinderen tot 

circa 8 jaar in twee speelbuurten 

opgesplitst. In het noordelijk gedeelte 

is er veel informele speelruimte te 

vinden in de grote tuinen en in het 

bos. In het zuiden van Leersum zijn er 

juist weer meer mogelijkheden voor de 

jeugd om zich te verplaatsen via de 

stoep. Het aantal bosjes en veldjes is 

hier echter wel zeer beperkt.  

 

In Leersum zijn er in het zuidelijk 

gedeelte ruim meer speelplekken dan 

gemiddeld in de gemeente. Gezien 

de nabijheid van grotere centrale 

speelplekken is het advies om 7 

plekken in te richten als informele 

speelruimte. Daar staat tegenover dat 

bij 5 centrale plekken het advies is om 

verbeteringen aan te brengen in 

divers en avontuurlijk landschap en 

zitaanleidingen.  

ANALYSE PER SPEELBUURT > 
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3.8. Speelruimte Maarn 
 

 Er wonen ruim 250 kinderen, iets 

minder dan 300 jeugdigen en ruim 400 

jongeren in Maarn. Naar verwachting 

gaat het aantal jeugdigen en 

jongeren afnemen naar circa 250 en 

350 over een paar jaar.  

 

Voor kinderen en jeugdigen wordt 

Maarn door de A12 opgedeeld in een 

noordelijke en zuidelijke speelbuurt. 

Voor de jeugd zijn er aan de rand van 

de buurten fantastische 

speelmogelijkheden in het groen. 

Kinderen hebben veel informele 

speelruimte in de eigen tuin. De jeugd 

kan zich ook makkelijk verplaatsen 

over de stoepen.  

 

In het noordelijk gedeelte zijn centrale 

speel- en sportvoorzieningen 

aanwezig. Een kleine verbetering voor 

ontmoeten zorgt dat ook jongeren 

een eigen plek hebben. Daarnaast 

zijn, gezien het aantal kinderen en de 

afstand tot centrale voorzieningen, 

steunplekken noodzakelijk. In het 

zuidelijk gedeelte ligt afgelegen een 

avontuurlijk ingerichte speelplek, meer 

bovenwijks zodat deze een functie 

heeft voor de jeugd. Daarnaast ligt er 

een meer traditionele speelplek 

midden in de speelbuurt. Het advies is 

om 5 plekken om te vormen tot 

informele speelruimte gezien het lage 

aantal kinderen en de afstand tot 

bestaande grotere voorziening.  

ANALYSE PER SPEELBUURT > 
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3.9. Speelruimte Maarsbergen en Overberg 
 

In Maarsbergen wonen iets minder 

dan 80 kinderen, iets minder dan 100 

jeugdigen en iets minder dan 200 

jongeren. In deze kern vinden kinderen 

informele speelruimte in de eigen 

achtertuin. Voor jeugdigen zijn er 

verkeersluwe straten, bosjes rondom 

om in te verstoppen en hutten te 

bouwen. In deze kern ontbreekt een 

centrale plek voor het spelen, zeker 

gezien de vele kinderen die zijn komen 

wonen aan de Samuel de Marezhof. 

Het advies is om een nieuwe plek in te 

richten aan de Heygraefflaan voor 

kinderen en jeugdigen.  

 

 

 

In Overberg wonen iets minder dan 

100 kinderen, ruim 110 jeugdigen en 

iets minder dan 160 jongeren. Over het 

geheel gezien is er voldoende 

informele speelruimte voor zowel 

kinderen als jeugd. In het openbaar 

voorzieningenniveau mist een goede 

formele speelplek voor de jeugd. Het 

advies is om het schoolplein van De 

Wegwijzer te betrekken.  

ANALYSE PER SPEELBUURT > 
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4. SCENARIO’S SPEELRUIMTE 
Op basis van de krappe begroting moeten keuzes gemaakt worden om speeltoestellen 

veilig in stand te houden. Eventueel ook als hierbij moet worden afgeweken van het beleid. 

Bovendien moeten toestellen en terreintjes schoon, heel en veilig zijn om gebruikt te kunnen 

worden voor spelen, sporten en ontmoeten.   

 

Per scenario wordt hieronder een toelichting gegeven over de voor- en nadelen. Zodra een 

keuze is gemaakt voor een scenario zal een nader uitvoeringsplan worden opgesteld om op 

basis daarvan de participatie over veranderingen met gebruikers, bewoners en overige 

organisaties te starten.  

  

  

scenario 1 goede spreiding en 

kwaliteit 
scenario 2 goede kwaliteit scenario 3 spreiding scenario 4 beschikbaar budget 

insteek scenario 

Dit scenario gaat uit van 31 grote 

centrale plekken op max. 5 min. 

lopen (scenario 2+) en 43 kleine 

steunplekken op max. 2 min. lo-

pen (scenario 3-). 

Dit scenario gaat uit van 25 grote 

centrale plekken op max. 7 minu-

ten lopen. Financieel uitgangs-

punt €18.500 voor onderhoud en 

€96.000 voor vervanging, totaal 

€114.500. 

Dit scenario gaat uit van de hui-

dige 93 plekken uitgekleed naar 

1,8 toestellen per plek. Financieel 

uitgangspunt €30.000 voor on-

derhoud en €84.500 voor ver-

vanging, totaal €114.500. 

Financieel uitgangspunt huidig 

beschikbaar budget van € 

39.500. Dit scenario gaat uit van 

totaal 14 plekken uitgekleed naar 

ca. 4 à 5 kleine toestellen per 

plek. 

voordelen 

eerlijke verdeling, mooie grote 

centrale plekken om samen te 

spelen, waar veel kinderen wo-

nen ook plekken, informele 

speelplekken blijven speelruimte 

eerlijke verdeling, mooie grote 

centrale plekken om samen te 

spelen 

lijkt makkelijk communiceerbaar 

naar bewoners 
goedkoop 

nadelen duurder 

haalbaar, voldoende formeel 

aanbod naast ook informeel, 

klagende bewoners maar te be-

antwoorden vanwege eerlijke 

verdeling 

oneerlijke verdeling over buurten 

en leeftijden, kleine saaie plek-

ken, klagende bewoners, niet te 

beantwoorden dan geld tekort 

de vraag is of het haalbaar is, 

zeer beperkt formeel aanbod 

aan formele speelruimte, kla-

gende bewoners, veel uren en 

kosten voor verslechtering 

voorzien in kin-

derrechten 

ja, ook dichter bij huis zowel in 

toestellen als in speellandschap 

ja, want naast speelplekken ook 

extra aanleidingen in informele 

ruimte 

nee, ongelijke verdeling en door 

versnippering budget mist bud-

get voor grote uitdagende toe-

stellen en daardoor niet alle ont-

wikkelingsmogelijkheden aanwe-

zig en geen aanleidingen in 

speellandschap 

nee, echt heel weinig toestellen 

en speellandschap waardoor 

niet alle ontwikkelingsmogelijk-

heden geboden worden 
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Per scenario zijn ook de financiële kengetallen en financiële consequenties hieronder in 

kaart gebracht.  

 

  

scenario 1 goede 

spreiding en kwali-

teit 

scenario 2 goede 

kwaliteit 
scenario 3 spreiding 

scenario 4 beschik-

baar budget 

budget fysiek onderhoud per jaar € 21.750 € 18.597 € 30.000 € 10.125 

budget vervanging per jaar € 102.250 € 95.903 € 84.500 € 29.375 

          

inventariswaarde totaal € 1.535.000 € 1.439.000 € 1.268.000 € 405.000 

aantal plekken dat blijft totaal 74 plekken 25 plekken 93 plekken 14 plekken 

waarde per plek gemiddeld € 20.743 € 57.560 € 13.634 € 28.929 

waarde per kind gemiddeld (landelijk € 250) € 146 € 137 € 121 € 39 

          

opruimen inventariswaarde totaal € -965.000 € -1.061.000 € -1.232.000 € -2.095.000 

afname plekken totaal 19 plekken 68 plekken 0 plekken 79 plekken 

          

uitvoeringstermijn scenario 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 

kosten opruimen 10 jaar € 96.500 € 53.050 € 61.600 € 209.500 

kosten inrichten 10 jaar € 312.000 € 275.000 € 0 € 0 

kosten onderhoud 10 jaar € 217.500 € 185.973 € 300.000 € 101.250 

kosten vervanging 10 jaar € 1.023.333 € 959.333 € 845.333 € 270.000 

kosten totaal 10 jaar € 1.649.333 € 1.473.356 € 1.206.933 € 580.750 
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5. UITVOERING ACTIES 
Voor alle scenario’s geldt dat ze altijd in samenspraak met kinderen, bewoners en 

organisaties per kern worden afgestemd. In het scenario goede spreiding en kwaliteit en 

scenario goede kwaliteit stelt de gemeente de locaties en de budgetten van centrale 

plekken vast. Dit om zeker te stellen dat er een evenredige verdeling is over de kernen en 

het aantal kinderen. De verdeling van de overige locaties en budgetten gebeurt in 

samenspraak met kinderen, bewoners en organisaties per kern.  

5.1. Speerpunten scenario goede spreiding en kwaliteit 
Bij alle kernen vallen de volgende speerpunten op. Hier liggen kansen om snel hogere 

kwaliteit speel-, sport- en ontmoetingsmogelijkheden te maken: 

• uitbreiden (aantal en kwaliteit) ontmoetingsplekken jongeren en daardoor verminde-

ren overlast op plekken waar dit niet gewenst is;  

• verminderen aantal uitgebreide skateplekken, 1 heel mooie realiseren;  

• gezamenlijk regels opstellen over openbaarstelling schoolplein en stimuleren groene 

schoolpleinen;  

• alle renovaties en nieuwe speelplekken uitdagend, avontuurlijk inrichten (spikkelen); 

• speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen concentreren op centrale plekken;  

• eigen initiatieven voor natuurlijke speelplekken stimuleren. 

5.2. Speerpunten scenario goede kwaliteit 
Ook in het scenario goede kwaliteit kunnen de speerpunten uit het scenario goede spreiding 

en kwaliteit voor een groot deel uitgevoerd worden. Dichter bij huis zijn minder steunplekken 

en kleine kinderen moeten met hun verzorgers (ouders, grootouders, enzovoorts) iets verder 

lopen.  

5.3. Organisatie uitvoering 
De werkgroep spelen die zich gebogen heeft over de opzet van de visie en het beleid, 

waaronder groen, welzijn, RO, verkeer, financiën, communicatie, milieu, sport & spelen en 

sportaccommodaties, blijven betrokken bij de uitvoering. Door 1 trekker aan te wijzen die 

overzicht behoudt, blijft er coördinatie over beleid, vervanging en onderhoud. Voor de 

werkvoorbereiding (inspraak van kinderen, jongeren en bewoners, participatie, opstellen van 

plannen, afhandeling van meldingen, verwerken van inspectieresultaten) zijn beheeruren 

beschikbaar. Het beleid is uit te voeren als integraal onderdeel van deze werkzaamheden. In 

overleg met de dorpscoördinatoren betrekken de beheerders bij de uitvoering kinderen, 

bewoners en belangengroepen. 

https://www.obb-ingenieurs.nl/spikkel/
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6. ANALYSE PER SPEELBUURT 

6.1. Driebergen-Rijsenburg 

6.1.1. Hoenderdaal en Emmalaan 1 

In deze speelbuurt hebben bijna alle woningen een eigen tuin, zijn er veel verkeersluwe 

straten en mooie parken vlak in de buurt. Ook sportvelden en een kinderboerderij zijn goed 

te bereiken. Er zijn geen openbare schoolpleinen en weinig pleintjes. Voor de jeugd zijn er 

waterkanten waaraan gevist kan worden en flink wat bosjes om in te verstoppen. Al met al 

een redelijke hoeveelheid informele speelruimte voor kinderen en jeugdigen. Voor jongeren 

zijn er weinig zitplekken en ook geen winkels in de buurt. Er zijn redelijk veel formele 

speelvoorzieningen aanwezig en ook afwisselend voor leeftijdsgroepen. Er is geen grote 

diversiteit aan speeltoestellen.  

 

Gezien het aantal kinderen en jeugdigen is het advies voor formele voorzieningen iets meer 

te variëren over het buurtje door meer ruimte op de bestaande plekken te maken voor 

informeel bewegingsspel (fietsen, rennen), constructiespel met groen, regel- en wedstrijdspel, 

enzovoorts. Bij voorzieningen voor jongeren en ouderen is het advies om meer gelegenheid 

tot ontmoeting te maken. 

6.1.2. Hoenderdaal en Emmalaan 2 

In deze speelbuurt hebben bijna alle woningen een (soms kleine) eigen tuin, er zijn vrijwel in 

alle straten stoepen waar kinderen zich makkelijk zelfstandig over kunnen verplaatsen en 

een aantal zeer verkeersluwe straten waar de jeugd even kan spelen. In deze buurt 

ontbreken zitplekjes voor jongeren, er zijn ook geen parken, winkels of iets dergelijks. Voor de 

jeugd zijn er wel enkele verstopbosjes en er is ook een openbaar schoolplein beschikbaar. 

Voor alle doelgroepen is de informele speelruimte matig in deze speelbuurt. Er zijn niet veel 

formele speelvoorzieningen en deze zijn niet heel erg afwisselend.  

 

In deze speelbuurt is een centrale plek voor spelen aan de Hendrik Kraemerlaan 1 [28]. Met 

verbetering van de ondergrond kan de plek aan de Jkvr C.M. v Asch v Wijcklaan [40] 

beschouwd worden als een centrale sportplek. Omdat er niet heel veel informele 

speelruimte is, luidt het advies om bij de plek aan de Kardinaal Alfrinklaan [41] meer ruimte te 

maken voor informeel spel en sport voor jeugdigen.  
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6.1.3. Loolaankwartier en Beukenstein 

In deze speelbuurt hebben bijna alle woningen een eigen tuin waar kinderen zelfstandig 

kunnen spelen. Voor de jeugd zijn er in het park veldjes, bosjes en waterkanten om te spelen. 

Ook het schoolplein is na schooltijd geschikt om te spelen. Voor jongeren (en ouderen) zijn er 

in het park ook veel zitplekken beschikbaar.  

 

Er ontbreekt een centrale speelplek voor de 65 kinderen en naar verwachting iets meer 

jeugdigen. Het advies is om in overleg met de school het plein tijdens schooltijd geschikt te 

maken voor ontmoeting van jonge ouders en na schooltijd voor spelen, sport en ontmoeting 

voor de jeugd. 

6.1.4. Wildbaan-Dennenburg 1 

In deze speelbuurt zijn er veel huizen zonder tuin. Dit maakt de informele speelruimte voor 

kinderen beperkt. Voor de jeugd zijn er veldjes waar een balletje getrapt kan worden, er is 

een mooie groenstrook met bosjes en er zijn waterkanten waar gevist kan worden. Er is ook 

een schoolplein in de buurt. Er is een supermarkt in de buurt die het voor jongeren 

aantrekkelijk maakt om even af te spreken. Er zijn niet veel formele speelvoorzieningen en 

deze zijn niet heel erg afwisselend.  

 

Voor kinderen en jeugdigen ten noorden van de Jagersdreef ontbreekt formele speelruimte. 

Het advies is om aan de Sperwerkamp het groengebied te verbeteren met toestellen voor 

kinderen en jeugdigen. De speelplek aan de Marterkamp [43] kan met een kleine aanvulling 

de centrale plek voor de buurt worden. Gezien het aantal kinderen zijn de plekken aan De 

Hermelijn [33] en Lange Dreef [42] nodig als steunplek voor kinderen en jeugd. De plek aan 

de Aart van Lutzenburglaan [27] heeft echt een functie als ontmoetingsplek voor jonge 

kinderen en ouders in de huizen rondom. Het advies is ook om deze als dusdanig in te 

richten, zonder toestellen. 

6.1.5. Wildbaan-Dennenburg 2 

Door het park en de openbare schoolpleinen en heeft de jeugd hier buiten volop informele 

speelruimte tot haar beschikking in de vorm van bosjes om in te verstoppen en veldjes om 

een balletje te trappen. Niet overal zijn stoepen maar er zijn redelijk wat straten die 

verkeersluw zijn waardoor het voor de jeugd toch makkelijk is om zich zelfstandig te 

verplaatsen. Circa de helft van de adressen hier heeft geen eigen tuin, wat de informele 

speelruimte voor kinderen beperkt. Gezien de grootte van de buurt staat er een redelijke 

diversiteit aan speel- en sporttoestellen.  
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Voor de iets meer dan 50 kinderen en naar verwachting iets meer jeugdigen is in deze wijk 

voldoende (semi)openbare speelruimte. Voorgesteld wordt om alleen de bovenwijkse 

sportplek Drieklinken [36] enkel te richten op sporten voor jeugdigen en jongeren en het 

spelen te concentreren op de speelplek aan de Groenhoek [39]. 

6.1.6. Kom Driebergen en Seminarie 

De diverse parken in deze speelbuurt zorgen voor een ruime hoeveelheid informele 

speelruimte voor de jeugd. Er zijn veel veldjes, waterkanten en bosjes aanwezig. Voor 

kinderen is de hoeveelheid informele speelruimte iets beperkter door het regelmatig 

ontbreken van stoepen en bij enkele adressen ontbreken van eigen tuin. De vele winkels 

bieden jongeren voldoende aanleiding om elkaar te treffen.  

 

Voor de iets meer dan 130 kinderen zijn er 2 geschikte locaties als speelplek ingericht aan 

Park Seminarie [44] en Van Berckstraat [49]. Het advies is om gezien de ruimte en de 

nabijheid van plek [49] de plek aan de Secretarislaan [47] in te richten als informeel 

ontmoetingspunt met groen voor jonge kinderen en hun ouders. Voor de jeugd is met name 

plek [44] ruim ingericht en aantrekkelijk. Daarvoor moet er weliswaar iets verder gelopen 

worden, maar de plek biedt veel uitdaging.  

6.1.7. Driebergen-Noord 

De grote tuinen bieden niet alleen kinderen maar ook jeugd veel informele speelruimte. De 

jeugd mist stoepen en achterpaadjes in deze speelbuurt. Daar staat tegenover dat er veel 

groen en een park is, waar zeker de jeugd veel informele speelruimte vindt in de vorm van 

bosjes en bos. Voor jongeren zijn er geen specifieke ontmoetingsaanleidingen in de wijk.  

 

Omdat er voldoende informele speelruimte is, luidt het advies niet om verspreid maar juist 

geconcentreerd in het park enkele speel- en sporttoestellen te plaatsen in een nieuw 

zoekgebied. Voorzieningen die uiteraard passen in de sfeer van het park. Hiermee hebben 

ouders van jonge kinderen en de jeugd meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. 

6.1.8. Driebergen-Noord 2 

De verkeersluwe straten en de grote achtertuinen zorgen voor veel informele speelruimte 

voor kinderen en jeugdigen. Jeugdigen hebben daarnaast veel en afwisselende informele 

speelruimte in het bos naast deze speelbuurt met zandduinen, klimbomen en verstopplekjes 

in overvloed. Voor jongeren zijn er weinig informele ontmoetingspunten in de buurt. In de 

Kom vlakbij is voldoende informele ontmoetingsruimte.  
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Met een kleine verbetering met spannende natuurlijke speelprikkels in het bos wordt hier in 

deze speelbuurt een ontmoetingsfunctie gemaakt voor de ruim 60 kinderen en kunnen 

jonge bezoekers van het bos uit andere wijken extra speelplezier opdoen. Het advies is om in 

het bos bij Baden Powelllaan enkele spannende speelaanleidingen aan te leggen die 

passen in de natuurlijke omgeving. 

6.1.9. Welgelegen-Rosarium 1 

Kinderen kunnen bij de meeste adressen in deze speelbuurt in eigen tuin spelen. Over de 

stoep verplaatsen is langs meerdere straten niet mogelijk voor kinderen en jeugd. Hierdoor 

vermindert de kwaliteit van de informele speelruimte aanzienlijk. In vergelijking met andere 

speelbuurten zijn er ook weinig speelbosjes, waterkanten of veldjes. Voor kinderen en jeugd 

is de hoeveelheid informele speelruimte dus beperkt. Voor jongeren biedt het winkelcentrum 

hier een ontmoetingsfunctie. Er is in de buurt een redelijke diversiteit aan toestellen. Er 

ontbreken echter grote en uitdagende toestellen. Bij vervanging is daarom het advies om 

een uniek en spannend toestel terug te plaatsen.  

 

Voor de ruim 110 kinderen en naar verwachting evenveel jeugdigen in deze speelbuurt met 

relatief weinig informele speelruimte is het advies om de centrale speelplek aan de Prinses 

Margrietlaan [45] te behouden. Het advies is verder om de speelplek aan De Engh [31] te 

verbeteren met natuurlijke speelaanleidingen zodat er meer uitdaging komt voor de jeugd in 

deze buurt. Tot slot kan de ruimte aan het Zuiderplantsoen [51] gebruikt worden om 

informeel regel- en wedstrijdspel te bevorderen en geen toestellen meer te vervangen. 

6.1.10. Welgelegen-Rosarium 2 

Kinderen kunnen in deze speelbuurt prima in eigen tuin spelen en zich in veel straten ook 

zelfstandig verplaatsen over de stoep. Voor de jeugd is er weinig informele speelruimte in de 

buurt maar wel in de diverse kleinere parken met bosjes om te verstoppen en veldjes om een 

balletje te trappen. Ook zijn de schoolpleinen na schooltijd nog beschikbaar voor spel. Vlak 

in de buurt zijn er voor de jeugd en jongeren sportvelden aanwezig. Jongeren hebben niet 

direct veel informele ontmoetingsplekken in deze speelbuurt. Er is in deze buurt weinig 

diversiteit in toestellen.  

 

De plek aan de Brinkseweg [30] is de enige mogelijkheid om de formele speelruimte te 

verbeteren. Het advies is om hier voor alle doelgroepen de voorzieningen op te waarderen. 

Bij de plek aan de Traaij [48] worden geen wijzigingen voorgesteld. 
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6.1.11. Driebergen-Rijsenburg Jongeren 

Onderzocht moet worden hoeveel Kiss & Greetplekken en What's Upplekken er zijn in 

Driebergen-Rijsenburg. Het lijkt erop dat hier erg weinig van aanwezig zijn.  

 

Er zijn veel sportplekken voor jongeren. Advies is om op de Brinkseweg een No 

Problemvoorziening te maken omdat hier voldoende ruimte is. Dit geldt ook voor de 

Drieklinken en De Woerd. Op plekken die dichter bij de woningen liggen kan een Stay 

Aroundvoorziening met zitaanleidingen en wat beschutting worden gemaakt. Het advies is 

om dit te doen bij Meerkoet, Marterkamp en Park Seminarie. Voor meer Stay Aroundplekken 

moet samen met jongeren en jongerenwerk gezocht worden naar aanvullend circa 10 tot 

15 locaties. Daarnaast zijn er 2 plekken waar de What's Upvoorziening versterkt kan worden. 

Het advies is om bij Jkvr C.M. v Asch v Wijcklaan en Prinses Margrietlaan te verbeteren met 

zitaanleidingen. 

 

6.2. Doorn 

6.2.1. Doorn-West 1 

Kinderen en jeugdigen hebben door de aanwezige tuinen bij de meeste adressen en veelal 

overal stoepen veel bewegingsvrijheid. Voor de jeugd is er in de speelbuurt veel informele 

speelruimte in de parken en bossen in en rondom de speelbuurt. Voor jongeren zijn er echter 

weinig informele ontmoetingspunten. Door de ruime inrichting van 1 plek is er een grote 

diversiteit aan type toestellen, plus ook grote uitdagende toestellen aanwezig.  

 

Bij de formele bovenwijkse voorziening aan de Ludenlaan [15] worden geen wijzigingen 

voorgesteld. De plek is redelijk goed te bereiken voor de ouders van iets meer dan 30 

kinderen in de speelbuurt. En voor de jeugd en jongeren prima. 

6.2.2. Doorn-West 2 

Met name in de eigen tuin vinden kinderen informele speelruimte. De jeugd kan in de 

omliggende bospartijen en parken veel informele speelruimte vinden in de vorm van veldjes 

en bosjes. Zelfstandig verplaatsen is wat lastiger door het ontbreken van stoepen in de buurt. 

Voor jongeren zijn er niet veel informele ontmoetingspunten in de buurt.  
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Er is geen formele speelruimte in deze speelbuurt. Het advies is om een aan de Banckertlaan 

een zoekgebied aan te wijzen. Het park kan met kleine natuurlijk passende 

speelaanleidingen verbeterd worden voor kinderen (constructiespel) en jeugdigen 

(trapveldje) en eventueel 1 uitdagend toestel.  

6.2.3. Doorn-Centrum 1 

Voor kinderen is er in de eigen tuin de meeste informele speelruimte te vinden. De jeugd kan 

zich door dit gedeelte van het dorp zelfstandig verplaatsen over de stoepen. In vergelijking 

met andere delen van het dorp is wat minder groen zoals veldjes en bosjes aanwezig. De 

jeugd heeft hierdoor iets minder informele speelruimte. Jongeren hebben door de 

supermarkt in de buurt een informeel ontmoetingspunt. Er is zeer weinig formele speelruimte 

(1 plek) en de diversiteit aan toestellen is daar laag.  

 

Voor de ruim 150 kinderen en naar verwachting iets meer jeugdigen is in deze buurt weinig 

formele speelruimte beschikbaar, alleen bij de plek aan de Kortenburglaan [12]. In de 

naastgelegen speelbuurt bij de plek aan de Ludenlaan is weliswaar een uitgebreide 

inrichting. Deze is niet zelfstandig te bereiken. Voorgesteld wordt om 2 plekken te zoeken en 

daar met speelaanleidingen en – als de ruimte het toelaat - een toestel, de formele 

speelruimte uit te breiden. Eventueel een mogelijkheid daartoe is aan de Willem de 

Zwijgerlaan [12A] en aan de Prins Bernhardlaan [12B]. 

6.2.4. Doorn-Centrum 2 

Kinderen en jeugdigen hebben in de eigen tuin informele speelruimte. In de openbare 

ruimte is de informele speelruimte beperkt. Er zijn weinig tot geen stoepen, wel zijn er 

verkeersluwe straatjes waar eventueel gespeeld kan worden. De jeugd kan gebruikmaken 

van de bossen rondom het speelbuurtje. Jongeren vinden een informeel ontmoetingspunt bij 

de supermarkt. Gezien de grootte van de speelbuurt en het kleine aantal speelplekken is er 

een redelijke diversiteit aan toestellen.  

 

In deze speelbuurt is zeer weinig ruimte voor formele speelruimte. De plek aan de Van 

Bennekomweg [22] ligt het meest centraal. Het advies is om Indien mogelijk deze plek naar 

een ruimere plek te verplaatsen. Het schoolplein aan Van der Leelaan [23] is hierop een 

aanvulling. Het advies is om hier ruimte te zoeken voor een klein sporttoestel (tafeltennis, 

voetbal). De wipveren aan Plein 1923 [19] bieden in de openbare ruimte geen aanvulling. 

Het advies is deze ter adoptie aan te bieden aan de winkeliers of de toestellen niet te 

vervangen. 
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6.2.5. Doorn-Zuid 1 

Dit speelbuurtje is erg verkeersluw omdat er geen doorgaande wegen doorheen gaan. Dit 

zorgt ervoor dat voor de jeugd voldoende informele speelruimte op straat en in het groen 

rondom in de bosjes te vinden is. Voor kinderen is er voldoende informele speelruimte in de 

eigen tuin. Voor jongeren zijn er niet direct informele ontmoetingspunten. Voor deze kleine 

buurt is er nog redelijke diversiteit aan toestellen.  

 

Er is een goede formele speelruimte aan de Oude Rijksstraatweg [17]. Als verbetering voor 

de jeugd wordt een kleine sportvoorziening voorgesteld. 

6.2.6. Doorn-Zuid 2 

Niet alle adressen in deze speelbuurt hebben een eigen tuin. Voor kinderen is de informele 

speelruimte daarom wat beperkter. De jeugd kan veel informele speelruimte vinden in de 

parken rondom het buurtje waar speelbosjes, water waar gevist kan worden, enzovoort te 

vinden zijn. De jongeren hebben met diverse winkels en pleinen een aantal informele 

ontmoetingspunten. Voor deze kleine buurt is er nog redelijke diversiteit aan toestellen.  

 

Voor de centrale speelplek aan het Kombos [14] luidt het advies deze te verbeteren met 

speelaanleidingen om te sporten (crossen en voetbal) en voor kinderen om constructiespel 

te spelen. Zo krijgt het meer de ontmoetingsfunctie in de buurt. 

6.2.7. De Wijngaard 

Kinderen en jeugdigen hebben een ruime hoeveelheid informele speelruimte in de buurt. Er 

zijn groene aders met diverse bosjes en veldjes waar de jeugd verstoppertje kan spelen en 

een balletje kan trappen. Ook voor kinderen is er door de verkeersluwe straten ruimte om 

zelfstandig te gaan fietsen. Voor jongeren en jeugd zijn er vlakbij sportvelden waar gesport 

kan worden. De formele toestellen zijn in dit speelbuurtje behoorlijk divers. Dit komt mede 

door bovenwijkse sportvoorzieningen.  
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In deze speelbuurt liggen veel extra bovenwijkse plekken zoals aan de Bloemengaard [10] 

en Beaufortweg (Keizerswei) [11] met sportvoorzieningen voor heel Doorn. Hier worden geen 

wijzigingen voorgesteld. Ook de speelvoorziening aan de Perzikengaard [18] liggen hier 

vooral in het kader van het schoolplein. Hier worden ook geen wijzigingen voorgesteld. 

Naast die bovenwijkse voorzieningen, zijn er twee voorzieningen voor kinderen en jeugd 

nodig in de wijk aan de Notengaard [16] en Waterhoen [25] als steunplek voor het spelen. 

De overige plekken aan de Fazant [13], Speenkruid [21] en Vogelweide 130 [24] liggen erg 

dicht in de buurt van die voorzieningen en gezien het aantal kinderen is het advies om deze 

plekken als informele speelruimte in te richten. 

6.2.8. Doorn Jongeren 

Onderzocht moet worden hoeveel Kiss & Greetplekken en What's Upplekken er zijn in Doorn. 

Het lijkt erop dat hier erg weinig van aanwezig zijn. Ook formele voorzieningen zoals een Stay 

Aroundplek en No Problemplek ontbreken hier.  

 

Er zijn erg weinig sportplekken voor jongeren, die vaak ook nog gedeeld moeten worden 

met jeugdigen. Op 2 plekken zijn er mogelijkheden om een No Problemvoorziening voor 

jongeren aan te leggen, bij de Bloemengaard en bij de Ludenlaan, mits passend in de 

natuurlijke omgeving. Daarnaast is er bij Beaufortweg (Keizerswei) het advies om een Stay 

Aroundvoorziening te maken. Bij de Perzikengaard is weliswaar een sportvoorziening, echter 

deze ligt zo dicht bij de woningen en school dat hier het advies is om geen voorzieningen 

toe te voegen. In principe moet met jongeren en jongerenwerk gezocht worden naar 9 Stay 

Aroundplekken in Doorn om te voldoen aan de totale behoefte. 

6.3. Amerongen 

6.3.1. Amerongen Oost 

Voor jeugdigen is de informele speelruimte beperkt doordat er weinig bosjes, veldjes en 

pleintjes in de buurt zelf liggen. Door de verkeersluwe straten her en der kunnen zij 

vermoedelijk toch af en toe op straat spelen. De meeste adressen hebben een eigen tuin en 

vrijwel langs alle straten zijn stoepen aanwezig. Voor kinderen is er dus voldoende informele 

speelruimte. Op diverse plekken staan er bankjes en de supermarkt vlakbij zorgt voor een 

informele ontmoetingsplek voor jongeren. Door het ontbreken van een centrale plek in de 

buurt is de diversiteit aan toestellen niet zo hoog.  
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Voor de iets meer dan 70 kinderen en naar verwachting iets meer jeugdigen zijn er weinig 

aantrekkelijke formele speelvoorzieningen in deze speelbuurt. Het advies is dan ook om bij 

de speelplek aan de Wildbaan [9] meer natuurlijke speelaanleidingen aan te brengen en de 

ruimte uitdagender te maken. Voor de jeugd en jongeren is er een sportplek aan de 

Holleweg [3]. Het advies is om deze aan te vullen met extra zitplekken voor jongeren. 

6.3.2. Amerongen West 

Kinderen hebben op de meeste adressen een eigen tuin en bijna langs alle straten zijn 

stoepen om zich over te verplaatsen. De informele speelruimte voor kinderen is prima in deze 

speelbuurt. Voor de jeugdigen is er een mooi groot toegankelijk schoolplein in het midden 

van de buurt. Het ontbreekt wel aan bosjes en waterkanten. De informele speelruimte voor 

de jeugd is dus iets beperkter. Jongeren kunnen op diverse informele punten elkaar 

ontmoeten. Door het groot aantal formele voorzieningen is ook te zien dat er een grote 

diversiteit aan toestellen in de buurt is.  

 

Ten opzichte van andere speelbuurten is er een zeer grote hoeveelheid plekken, ook in 

verhouding met het aantal kinderen, jeugdigen en jongeren. Het advies is in te zetten op 

versterking van de informele speelruimte door het omvormen van enkele locaties en de 

speelplekken te verbeteren door meer ruimte te maken voor constructie en bewegingsspel. 

Het advies is om de plekken aan de Erica [2], Oranjelaan [5], Pr. Clauslaan 4 [6] en Pr. 

Clauslaan 3 [7] om te vormen. Voor het toegankelijke schoolplein van De Regenboog luidt 

het advies dit te betrekken in het openbaar voorzieningenniveau. Gezien de afstand tot de 

centrale plek en de hoeveelheid kinderen is het advies om verder 2 kleinere steunplekken 

voor spelen en sporten aan de Burgemeester W Martenslaan [1] en Royenstein [8] in stand te 

houden en te verbeteren. De skatevoorzieningen aan de Majoorsweg [4] vormen voor alle 

jongeren in Amerongen een goede ontmoetingsplek. Wel ligt de plek wat afgelegen. 

6.3.3. Amerongen Zuid 

Kinderen hebben op de meeste adressen een eigen tuin. Voor jeugd en kinderen is er verder 

weinig informele speelruimte. Niet langs alle straten zijn stoepen en er zijn weinig veldjes, 

bosjes of klimbomen in deze buurt. Geen grote parken en weinig pleintjes. Voor jongeren zijn 

er enkele informele ontmoetingsplekken.  

 

Op dit moment zijn er geen formele speelvoorzieningen voor de ruim 50 kinderen en naar 

verwachting iets meer jeugdigen in Amerongen Zuid. Het advies is om 1 nieuw zoekgebied 

voor hen aan te wijzen aan de Margaretha Turnorlaan, eventueel te realiseren in 

samenwerking met de Wilhelminaschool. 
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6.3.4. Amerongen Jongeren 

Onderzocht moet worden hoeveel Kiss & Greetplekken en What's Upplekken er zijn in 

Amerongen. Het lijkt erop dat hier erg weinig van aanwezig zijn. Ook formele voorzieningen 

zoals een Stay Aroundplek en No Problemplek ontbreken hier.  

 

Het advies is om in ieder geval op alle bovenwijkse en centrale plekken de Stay Around-

voorzieningen, zoals een overkapping en zitaanleidingen op een verharde ondergrond toe 

te voegen. Dit zijn de plekken aan de Burgemeester W Martenslaan, Holleweg en 

Majoorsweg. In principe moet dan nog gezocht worden met jongeren en jongerenwerk 

samen naar een plek voor een No Problemvoorziening en 3 Stay Aroundplekken apart van 

de sportvoorzieningen om te voldoen aan de behoefte. 

6.4. Leersum 

6.4.1. Leersum West 

In het noordelijke deel kunnen de kinderen goed in de privétuinen terecht voor een groot 

deel van hun informele speelruimte. Op latere leeftijd kunnen de kinderen ook 

gebruikmaken van de straat en het aanwezige groen. Het ontbreken van trottoirs kan hier 

belemmerend zijn. Voor de jeugd is de straat de belangrijkste informele speelruimte, hoewel 

zij op meerdere plekken gestoord worden door het rijdende verkeer. Er staat een grote 

diversiteit aan toestellen op 1 plek.  

 

De formele centrale speelplek aan de Gaspeldoornlaan biedt voor alle leeftijden voldoende 

uitdaging. Gezien het aantal kinderen wordt geen uitbreiding van het aantal plekken 

voorzien. 

6.4.2. Leersum Oost 

In het noordelijke deel kunnen de kinderen goed in de privétuinen terecht voor een groot 

deel van hun informele speelruimte. Op latere leeftijd kunnen de kinderen ook 

gebruikmaken van de straat en het aanwezige groen. Het ontbreken van trottoirs kan hier 

belemmerend zijn. Voor de jeugd is de straat de belangrijkste informele speelruimte, hoewel 

zij op meerdere plekken gestoord worden door het rijdende verkeer. De diversiteit aan 

toestellen is niet hoog vanwege het klein aantal speelplekken.  
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Gezien het aantal kinderen van iets minder dan 20 wordt voorgesteld geen nieuwe formele 

voorzieningen in te richten. Het advies is om wel de plek aan de Englaan [59] als 

avontuurlijke informele ruimte in te richten, zodat deze voor meerdere doelgroepen, ouders 

met jonge kinderen en jeugdigen, een verblijfsplek wordt. Verder worden bij Kerkplein [63] en 

Scherpenzeelseweg [70] geen wijzigingen voorgesteld. De plek aan de Scherpenzeelseweg 

is mede een voorziening voor de jeugd uit de speelbuurt Leersum-West. 

6.4.3. Leersum Zuid 

In het zuidelijke deel van Leersum zijn de tuinen in verhouding wat kleiner. Hiertegenover 

staat dat de straten zijn voorzien van trottoirs, zodat kinderen ook hier kunnen spelen. Een 

grote centraal gelegen groene ruimte is alleen bij ‘De Binder’ te vinden. Hier zullen vooral de 

jeugdigen gebruik van maken. Verder zijn de kinderen en jeugdigen voornamelijk 

aangewezen op de formele speelplekken. 

 

De grote formele voorzieningen voor kinderen en jeugdigen kunnen in Leersum Zuid 

verbeterd worden, is het advies. Dit moet bij de Assenweg [52], Dreef 120, De Binder [57] en 

Nectarweide [68]. De kwaliteit van de plekken kan verhoogd worden met zitaanleidingen, 

diverser groen en een gevarieerder landschap. De plek aan de Utrechtsebaan [66] behoeft 

geen verbetering. Enkele bestaande plekken liggen zeer dicht in de buurt van deze centrale 

plekken waardoor het advies is deze als informele ontmoetingsruimte in te richten. Dit geldt 

voor de plekken aan de Weidelaan 40 [55], Juffersland [62], Vaarsloot [64] en Immenhof [67]. 

Vanwege de hoge kinderdichtheid in deze speelbuurt zijn hier bovenop enkele steunplekken 

voor spelen of sport noodzakelijk, zoals aan de Burg. Feithplantsoen [53], De Tienden [54], 

Kersengaard [65], Roekenes [69] en Weidelaan 27 [72]. Bij die laatste plek luidt het advies het 

aantal toestellen te verminderen vanwege de steunfunctie. Aanvullend is er voor de jeugd 

een schoolplein als aanvulling op de overige formele speelruimte aan de Wethouder de 

Langelaan 1 [58]. 

6.4.4. Leersum Jongeren 

Onderzocht moet worden hoeveel Kiss & Greetplekken en What's Upplekken er zijn in 

Leersum. Het lijkt erop dat hier erg weinig van aanwezig zijn.  
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Er zijn weinig sportplekken voor jongeren in Leersum. Het advies is om waar kan het Stay 

Aroundvoorzieningen aan te leggen. Dit is misschien mogelijk bij Dreef 120. Verder zal samen 

met jongeren en jongerenwerkers bekeken moeten worden waar 6 aanvullende 

voorzieningen geplaatst kunnen worden. Mogelijk zijn wel 2 No Problemvoorzieningen aan 

De Binder en Roekenes. Hiervoor kan met enkele zitaanleidingen, een overkapping en een 

verhard stukje ruimte worden gemaakt. Hoewel bij de plek aan de Gaspeldoornlaan ruimte 

is, ligt deze plek te dicht bij woningen om een Stay Aroundfunctie te krijgen. Verbeteren met 

zitaanleidingen maakt het hooguit een What's Upplek voor jongeren. 

6.5. Maarn 

6.5.1. Maarn Zuid 

Kinderen en jeugdigen hebben in de eigen tuin veel informele speelruimte. De jeugd kan 

ook in de bosjes in de speelbuurt en in de parken rondom volop spelen. Jeugdigen en 

jongeren kunnen vlak bij sportvelden sporten. Verder zijn er voor jongeren diverse informele 

ontmoetingspunten. Er staat een grote diversiteit aan toestellen met hoge kwaliteit in de 

buurt.  

 

Om bewegingsspel en constructiespel in de speelbuurt zelf mogelijk te maken is het advies 

om 1 plek als struinruimte in richten, dit kan bij De Pol [76]. Voor de iets meer dan 80 kinderen 

en naar verwachting iets meer jeugdigen is de plek aan de Lindenlaan [80] geschikt als 

centraal ontmoetingsplek om te spelen. Er is daar geen ruimte om te sporten. De plek aan 

de Buurtsteeg [75] is hier juist wel geschikt voor. Gezien het aantal kinderen en jeugdigen is 

een extra plek niet noodzakelijk. De plek aan de Maarnse Grindweg [81] moet dan ook 

beschouwd worden als een plek voor bezoekers van de bossen rondom. 

6.5.2. Maarn Noord 

Voor de jeugd zijn er aan de rand van deze speelbuurt fantastische speelmogelijkheden in 

het groen. Kinderen hebben veel informele speelruimte in de eigen tuin. Verder kunnen 

kinderen en jeugdigen zich goed verplaatsen over de verkeersluwe straten. Voor jongeren 

zijn er informele ontmoetingsplekken bij de winkels. Daarnaast liggen de sportvelden aan de 

rand van de buurt zodat de jeugd en ook jongeren zelfstandig naar sport kunnen. Voor alle 

leeftijdsgroepen is de informele speelruimte uitstekend. Er staat een grote diversiteit aan 

toestellen met hoge kwaliteit in de buurt.  
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In deze buurt is de plek aan het Trompplein [84] ingericht als centrale plek voor de buurt. 

Aanvullend is er voor jeugd en jongeren een goede bovenwijkse skateplek aan de 

Schapendrift [83]. Aanvullend - in verband met het aantal kinderen - zijn de plekken aan 

Groenlinglaan 31 [77] en Zonhof [86] als steunplek nodig. Jeugd en jongeren hebben op de 

Prinseheuvellaan [82] ruimte om te sporten en te ontmoeten (kleine verbetering). Het 

schoolplein van De Ladder (school) [74] biedt gezien de ligging alleen tijdens schooltijd 

speelruimte. Het advies is om de overige plekken aan de Aardbolhof [73], Groenlinglaan 13 

[78] , Jupiterhof [79] en Van Hemert tot Dingshofplein [85] als informele speelruimte in te 

richten. 

6.5.3. Maarn Jongeren 

Onderzocht moet worden hoeveel Kiss & Greetplekken en What's Upplekken er zijn in Maarn. 

Het lijkt erop dat hier erg weinig van aanwezig zijn.  

 

Er zijn 3 plekken waar de formele ontmoetingsfunctie voor jongeren versterkt kan worden. 

Het advies is om bij de Buurtsteeg vanwege de ruimte en de afstand tot woningen een No 

Problemvoorziening te realiseren met zitaanleidingen en een overkapping. Bij de 

Schapendrift is er ruimte voor een Stay Aroundvoorziening met zitaanleidingen en 

beschutting. Op de Prinseheuvellaan is weliswaar een ruime sportvoorziening, gezien de 

afstanden tot de woningen kan hier alleen een uitbreiding tot What'sUp plek gemaakt 

worden. Samen met jongeren en jongerenwerkers is het advies om in Maarn te zoeken naar 

3 aanvullende Stay Aroundvoorzieningen in de kern. 

6.6. Maarsbergen 

6.6.1. Maarsbergen Oost 

In deze speelbuurt vinden kinderen informele speelruimte in de eigen achtertuin. Voor 

jeugdigen zijn er verkeersluwe straten, bosjes rondom om in te verstoppen en hutten te 

bouwen. Voor kinderen en jeugdigen ontbreken in veel straten stoepen waardoor het 

zelfstandig verplaatsen moeilijker is. De diversiteit aan speeltoestellen is redelijk in deze 

speelbuurt. 

 

In deze buurt ontbreekt een centrale plek voor het spelen, zeker gezien de vele kinderen die 

zijn komen wonen aan de Samuel de Marezhof. Het advies is om de plek aan de 

Heygraefflaan [88] te opnieuw in te richten voor kinderen en jeugdigen. Daarnaast hebben 

jeugdigen en jongeren, een goede sportplek aan de Haarweg [87]. Het advies is om deze te 

verbeteren met zitaanleidingen. De plekken aan de Ridder Fulcolaan [89] en 
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Brandweerkazerne [91] kunnen gezien het totaal aantal kinderen, jeugdigen en jongeren als 

informele speelruimte worden ingericht. De voorziening bij de Merseberch (school) [90] is 

echt een aanvullende voorziening, ook gezien de ligging verder weg. 

6.6.2. Maarsbergen Jongeren 

Onderzocht moet worden hoeveel Kiss & Greetplekken en What's Upplekken er zijn in 

Maarsbergen. Het lijkt erop dat hier erg weinig van aanwezig zijn.  

 

Er is slechts 1 plek waar een formele ontmoetingsfunctie voor jongeren versterkt kan worden. 

Het advies is om bij de Haarweg zitaanleidingen, een overkapping, verharding en eventueel 

verlichting aan te brengen als No Problemvoorziening. Daarnaast moet met jongeren en 

jongerenwerkers bekeken worden of er aanvullend nog 2 Stay Aroundvoorzieningen in het 

dorp geplaatst kunnen worden. 

6.7. Overberg 

6.7.1. Verspreide huizen Overberg 

Over het geheel gezien is er voldoende informele speelruimte voor zowel kinderen als jeugd. 

Door het lage inwonertal zijn er relatief gezien ook minder auto’s die het spelen op straat 

storen. De straten en de pleinen zijn de belangrijkste informele speelruimte, aangezien niet 

alle privétuinen voldoende ruimte bieden. Door het ontbreken van een centrale plek in de 

buurt is de diversiteit aan toestellen niet zo hoog.  

 

In het openbaar voorzieningenniveau mist een goede formele speelplek voor de jeugd. Het 

advies is om het schoolplein van De Wegwijzer [93A] te betrekken. Verder is het advies om 

voor kinderen en hun ouders de speelplek aan de Schoolweg [93] als steunplek spelen in te 

richten op een iets natuurlijke manier. Voor jeugdigen en jongeren is er een goede steunplek 

voor sporten aan de Heuvelse Steeg [92]. 

6.7.2. Overberg Jongeren 

Onderzocht moet worden hoeveel Kiss & Greetplekken en What's Upplekken er zijn in 

Overberg. Het lijkt erop dat hier erg weinig van aanwezig zijn.  

 

Bij de Heuvelse Steeg is een prima No Problem- of Stay Aroundvoorziening aanwezig voor 

jongeren in Overberg. Het advies is om geen aanvullende plek te zoeken als er vanuit de 

jongeren geen extra vraag naar is. 
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BIJLAGE I. BUURTTABEL 

 
buurt streef streef

informeel beeld

  kind/plek kind/plek ha/plek verschil knd per waarde knd per plek per knd per tst per waarde tst per

0-5jr: 20m2/1 15 30 3 plekken plek tst plek kind tst 100 knd tst plek

6-11jr: 20m2 /1 55 70 50 t.o.v. & ond * 100 & ond

12-18jr: 1 st /15* 85 100 300 streef

wijk [kind] [kind] [aantal] [%] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [tst] [plek] [plek] [aantal] [*€1000] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [*€1000] [aantal]

Amerongen 1.102        1.276        -174 -14% 9             9             -          33           6           3-              184       € 112 122       0,8        33         3           € 299 3,7        

0 t/m 5 jaar 276           372           -96 -26% 5520m2 18          9           -        6              6              -           23            4            2-              69          46          2,2         12          8           3,8         

6 t/m 11 jaar 328           448           -120 -27% 6560m2 5           4           -        7              7              -           22            5            2-              66          47          2,1         15          7           3,1         

12 t/m 18 jaar 498           456           42 9% 17KG; 10WU; 7SA 5           4           -        4              4              -           4              2            2-              249        125        0,8         125        1           1,0         

Doorn 2.071        2.142        -71 -3% 16           16           -          53           15         1-              138       € 329 129       0,8        39         3           € 356 3,3        

0 t/m 5 jaar 510           612           -102 -17% 10200m2 34          17          -        11            11            -           36            10          1-              51          46          2,2         14          7           3,3         

6 t/m 11 jaar 646           722           -76 -11% 12920m2 11          9           -        12            12            -           41            13          1              50          54          1,9         16          6           3,4         

12 t/m 18 jaar 915           808           107 13% 31KG; 18WU; 12SA 10          9           -        4              4              -           8              4            -           229        229        0,4         114        1           2,0         

Driebergen-Rijsenburg 4.266        4.343        -77 -2% 26           26           -          101          26         -           164       € 689 164       0,6        42         2           € 732 3,9        

0 t/m 5 jaar 1.201         1.137         64 6% 24020m2 80          40          -        20            20            -           73            18          2-              67          60          1,7         16          6           3,7         

6 t/m 11 jaar 1.304         1.429         -125 -9% 26080m2 23          18          -        20            20            -           76            24          4              54          65          1,5         17          6           3,8         

12 t/m 18 jaar 1.761         1.777         -16 -1% 59KG; 35WU; 23SA 20          17          -        6              6              -           13            9            3              196        294        0,3         135        1           2,2         

Leersum 1.533        1.702        -169 -10% 21           21           -          91           15         6-              102       € 394 73         1,4        17         6           € 530 4,3        

0 t/m 5 jaar 379           467           -88 -19% 7580m2 25          12          -        13            13            -           54            9            4-              42          29          3,4         7           14          4,2         

6 t/m 11 jaar 501           571           -70 -12% 10020m2 9           7           -        14            14            -           73            10          4-              50          36          2,8         7           15          5,2         

12 t/m 18 jaar 653           664           -11 -2% 22KG; 13WU; 9SA 7           6           -        6              6              -           16            5            1-              131        109        0,9         41          2           2,7         

Maarn 972           1.049        -77 -7% 14           14           -          66           7           7-              139       € 201 69         1,4        15         7           € 436 4,7        

0 t/m 5 jaar 259           291           -32 -11% 5180m2 17          8           -        12            12            -           45            4            8-              65          22          4,6         6           17          3,8         

6 t/m 11 jaar 292           411           -119 -29% 5840m2 5           4           -        11            11            -           52            5            6-              58          27          3,8         6           18          4,7         

12 t/m 18 jaar 421           347           74 21% 14KG; 8WU; 6SA 4           4           -        3              3              -           13            3            -           140        140        0,7         32          3           4,3         

Maarsbergen 360           414           -54 -13% 5             5             -          18           3           2-              120       € 52 72         1,4        20         5           € 97 3,6        

0 t/m 5 jaar 77             87             -10 -11% 1540m2 5           2           -        3              3              -           8              2            1-              39          26          3,9         10          10          2,7         

6 t/m 11 jaar 94             121           -27 -22% 1880m2 1           1           -        4              4              -           14            3            1-              31          24          4,3         7           15          3,5         

12 t/m 18 jaar 189           206           -17 -8% 6KG; 4WU; 3SA 2           1           -        2              2              -           9              1            1-              189        95          1,1         21          5           4,5         

Overberg 368           453           -85 -19% 2             2             -          7             2           -           184       € 14 184       0,5        53         2           € 47 3,5        

0 t/m 5 jaar 94             108           -14 -13% 1880m2 6           3           -        1              1              -           3              1            -           94          94          1,1         31          3           3,0         

6 t/m 11 jaar 116           149           -33 -22% 2320m2 2           1           -        1              1              -           6              2            1              58          116        0,9         19          5           6,0         

12 t/m 18 jaar 158           196           -38 -19% 5KG; 3WU; 2SA 1           1           -        1              1              -           2              1            -           158        158        0,6         79          1           2,0         

Verspreide huizen -           82             -82 -100% -          -          -          -          -        -            

0 t/m 5 jaar -            20             -20 -100% 0m2 -         -         -        -           -           -           -           -         -            

6 t/m 11 jaar -            28             -28 -100% 0m2 -         -         -        -           -           -           -           -         -            

12 t/m 18 jaar -            34             -34 -100% 0KG; 0WU; 0SA -         -         -        -           -           -           -           -         -            

totaal 10.672      11.461      -789 -7% 93           93           -          369          74         19-            144       € 1791 115       0,9        29         3           € 2497 4,0        

0 t/m 5 jaar 2.796         3.094         -298 -10% 55920m2 186        93          2          66            66            -           242          48          18-            58          42          2,4         12          9           3,7         

6 t/m 11 jaar 3.281         3.879         -598 -15% 65620m2 59          46          2          69            69            -           284          62          7-              53          48          2,1         12          9           4,1         

12 t/m 18 jaar 4.595         4.488         107 2%153KG; 92WU; 61SA 54          45          2          26            26            -           65            25          1-              184        177        0,6         71          1           2,5         

*KG= kiss & greetplek, WU=what's up-plek, ST= stay-aroundplek

aantal 

2017

doorrekenen normen inventarisatie huidig kwantitatief huidig

school toestellen

streef huidig

aantal 2017 aantal 2008

formeel

plekken gemeenteontwikkeling
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BIJLAGE II. SPEELPLEKKEN EN MAATREGELEN 

 

spnr locatienaam buurt
categorie nieuw overige 

kosten

totaal kosten huidige streef

spnr locatienaam buurt

huidig 

categorie

wordt 

categorie 

2012

advies maatregelen 2012 wordt 

categorie

wordt type plek advies maatregelen prikkel tst tst.duur (100%) tst incl onder inv. Waarde inv. Waarde gem. vvjr1

1 Burgemeester W 

Martenslaan

Amerongen 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar steunplek sport Uitgebreide voetbalkooi inclusief 

basket. Toevoegen Stay Around 

voorziening,  zitaanleiding, 

beschutting, afvalbak

4 € 1.500 € 2.500 4.697€         5.697€         2025

2 Erica Amerongen 0 t/m 5 jaar te vervallen Op termijn niet meer vervangen op deze 

locatie, Amer 11 (Z) als alternatief. Plek 

informeel bespeelbaar houden.

informeel struinruimte Omvormen tot informele struinruimte 

met mogelijkheden voor 

constructiespel en bewegingspel, 

formele voorzieningen aan Royenstein.

4 2.500€          € 3.500 20.427€       1.000€         2017

3 Holleweg Amerongen 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. Niet van gemeente. 6 t/m 18 jaar steunplek sport Verbeteren met Stay Around 

voorziening,  zitaanleiding, 

beschutting, afvalbak

4 1.500€          € 2.500 3.500€         4.500€         2029

4 Majoorsweg Amerongen 0 t/m 18 jaar te vervallen Plek is niet noodzakelijk gezien de 

normen.

informeel ontmoetingspunt Speelvoorzieningen hier niet 

vervangen. Skate voorziening 

overwegen samen te voegen met 

grote skateplek in Doorn en hier niet 

vervangen. Toevoegen Stay Around 

voorziening, zitaanleiding, 

overkapping, afvalbak

8 1 2.500€          € 8.336 48.722€       5.836€         2023

5 Oranjelaan Amerongen 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 2 wipveren vervangen voor andere 

toestellen 0-5 (draai/schommel/klim). 

Enkele speelprikkels aanbrengen.

informeel ontmoetingspunt Gezien ligging van schoolplein aan 

Prins Hendriklaan dubbelop. 

Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt.

4 2.500€          € 3.500 56.185€       1.000€         2026

6 Pr. Clauslaan 4 Amerongen 6 t/m 18 jaar 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen. 1 wipveer vervangen 

voor toestel 0-5 (draai). Enkele 

speelprikkels aanbrengen.

informeel ontmoetingspunt Gezien ligging van schoolplein aan 

Prins Hendriklaan dubbelop. 

Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt.

4 1.500€          € 2.500 57.700€       1.000€         2024

6A Zoekgebied De 

Regenboog (school)

zoekgebied 

Amerongen

geen NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar centrale plek spelen In overleg met school het plein 

betrekken in het openbaar 

speelvoorzieningenniveau en hierbij 

ook vervangingsgeld beschikbaar 

stellen.

-€             € 0 -€             -€             n.v.t.

7 Pr. Clauslaan 3 Amerongen 0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar Voetbalkooi voor de jeugd. 

Medegebruik door de jongeren niet 

geschikt door de ligging.

informeel ontmoetingspunt Gezien ligging van schoolplein aan 

Prins Hendriklaan dubbelop. 

Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt.

4 1.500€          € 2.500 43.321€       1.000€         2018

8 Royenstein Amerongen 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Plek meer uitdagend voor kinderen en 

jeugd. Zonering tussen leeftijden is van 

belang. 2 wipveren vervangen voor 

schommel en duikelrek (jeugd), enkele 

speelprikkels aanbrengen (kinderen). 

Eventueel groen gebruiken om plek te 

zoneren. Trapveldje aanleggen voor de 

jeugd aan het engelse werk achter 

nummer 89-103 [W01]. Maatregelen 

beperken hondenpoep nemen.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren voor kinderen zodat er 

meer constructiespel mogelijk is met 

zitaanleidingen ouders, meer ruimte, 

minder toestellen.

5 5.000€          € 6.250 32.253€       18.320€       2022

9 Wildbaan Amerongen 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Plek voor kinderen. Medegebruik door de 

jeugd. Bijplaatsen enkele speelprikkels.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen Speelplek bij vervanging met 

natuurlijke speelaanleidingen 

(plukgroen, huttenbouwgroen) 

verbeteren voor kinderen en jeugd.

4 5.000€          € 6.000 32.346€       33.346€       2023

9A Zoekgebied 

Margaretha Turnorlaan

zoekgebied 

Amerongen

geen 0 t/m 11 jaar Plek voor kinderen en jeugd van heel 

Amerongen zuid. Voldoende 

aantrekkingskracht. Enkele toestellen en 

speelprikkels aanbrengen.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen Plek voor kinderen en jeugd voor 

Amerongen zuid. Voldoende 

aantrekkingskracht. Enkele toestellen 

en speelprikkels aanbrengen.

8 3 2 12.000€        € 37.440 -€             25.440€       n.v.t.

10 Bloemengaard Doorn 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar In overleg met jeugd en jongeren 

bekijken of de huidige locatie/inrichting 

de gewenste is. Eventueel aanpassen / 

verplaatsen e.d. Bij keuze voor een 

uitgebreide skatevoorziening voor de 

gehele gemeente, op deze locatie 

realiseren.

6 t/m 18 jaar bovenwijkse plek 

sport

Skate voorziening voor gehele 

gemeente. Verbeteren met No 

Problem-voorziening, zitaanleiding, 

overkapping. Bij vervanging 

aanvullend budget aanvragen.

4 1 -€             € 4.836 -€             4.836€         n.v.t.

11 Beaufortweg 

(Keizerswei)

Doorn 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Trapveld met goals. Bijplaatsen 

zitmogelijkheid voor jongeren.

6 t/m 18 jaar bovenwijkse plek 

sport

Voetbalplek voor verschillende 

speelbuurten. Verbeteren met Stay 

Around-voorziening, zitaanleiding, 

beschutting (jongeren en ouderen)

4 -€             € 1.000 27.828€       28.828€       2022
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12 Kortenburglaan Doorn 6 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 6 t/m 11 jaar steunplek spelen Geen aanpassing -€             € 0 3.413€         3.413€         2018

12A Zoekgebied Willem de 

Zwijgerlaan

zoekgebied 

Doorn

geen 0 t/m 5 jaar Speelprikkels in de straat / trottoir / 

groenstrook aanbrengen. Betonpoefs, 

pleinplakkers, paddestoel, paal voor 

springtouw e.d.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen Speelprikkels in de straat / trottoir / 

groenstrook aanbrengen. Betonpoefs, 

pleinplakkers, paddestoel, paal voor 

springtouw e.d.

-€             € 0 -€             -€             n.v.t.

12B Zoekgebied Prins 

Bernhardlaan

zoekgebied 

Doorn

geen 0 t/m 5 jaar Speelprikkels in de straat / trottoir / 

groenstrook aanbrengen. Betonpoefs, 

pleinplakkers, paddestoel, paal voor 

springtouw e.d.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen Speelprikkels in de straat / trottoir / 

groenstrook aanbrengen. Betonpoefs, 

pleinplakkers, paddestoel, paal voor 

springtouw e.d.

-€             € 0 -€             -€             n.v.t.

13 Fazant Doorn 0 t/m 11 jaar te vervallen Toestellen niet meer vervangen. Of 

ergens hergebruiken. Centrale 

voorzieningen op [Do04]/[Do05] en 

trapveld op [Do18].

informeel struinruimte Omvormen bij vervanging tot 

informele struinruimte

1.500€          € 1.500 6.827€         -€             2015

14 Kombos Doorn 0 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Toestellen niet meer vervangen. Trapveld 

met midigoals aanleggen. Enkele 

speelprikkels aanbrengen.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen Verbeteren met aanleidingen om te 

voetballen, verbeteren met 

aanleidingen in het landschap voor 

bewegingsspel (crossen)

2 2.000€          € 2.500 11.828€       12.328€       n.v.t.

15 Ludenlaan Doorn 0 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Stay around plek. Zitmogelijkheid met 

een enkel toestel voor jongeren. 

Aanvulling op het trapveld in het bos.

0 t/m 18 jaar bovenwijkse plek 

spelen

Dubbele toestellen niet meer 

vervangen. Verbeteren met No 

Problem-voorziening, zitaanleiding, 

overkapping (jongeren en ouderen), 

passend bij plek

4 1 -€             € 4.836 131.277€      100.363€      2020

15A Zoekgebied 

Banckertlaan

zoekgebied 

Doorn

geen 0 t/m 11 jaar Plek voor kinderen aanleggen. Enkele 

toestellen en speelprikkels aanbrengen. 

Informeel trapveld, door middel van 

boomstammen of houten palen doelen 

aangeven.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen Verbeteren voor kinderen met 

speelaanleidingen en jeugdigen met 

speelaanleidingen als informeel 

trapveld. 1 uitdagend toestel. 

6 1 4.000€          € 11.466 -€             7.466€         n.v.t.

16 Notengaard Doorn 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Centrale plek voor kinderen. 1 wipveer 

bij vervangen een draaitoestel of 

schommel plaatsen. Enkele speelprikkels 

aanbrengen.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Geen aanpassing -€             € 0 26.660€       10.651€       2018

17 Oude Rijksstraatweg Doorn 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Gezien lage kinderaantal eigenlijk niet 

nodig. Aangewezen als basisvoorziening.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen Verbeteren voor jeugd met kleine 

doeltjes in gras

1 -€             € 3.836 38.619€       42.455€       2022

18 Perzikengaard Doorn 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen aanpassingen. 6 t/m 18 jaar schoolplein Functie als schoolplein, geen 

aanpassing

-€             € 0 7.800€         7.800€         2019

19 Plein 1923 Doorn 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW informeel ontmoetingspunt Mogelijk adoptie door winkeliers, 

anders toestellen niet vervangen

-€             € 0 1.767€         -€             2031

20 Sitiolaan Doorn ouder dan 18 0 t/m 5 jaar Centrale plek voor kinderen. 2 toestellen 

voor 0-5 bijplaatsen 

(draai/klim/glij/schommel). Enkele 

speelprikkels aanbrengen.

ouder dan 18 ontmoetingspunt Geen aanpassing -€             € 0 8.574€         8.574€         n.v.t.

21 Speenkruid Doorn 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen, bijplaatsen 2 

toestellen voor kinderen, 

(glijbaan/schommel). Enkele speelprikkels 

aanbrengen.

informeel ontmoetingspunt Toestel niet vervangen. 2 500€            € 1.000 2.251€         500€            2018

22 Van Bennekomweg Doorn 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar 2 wipveren vervangen voor  1 ander 

toestel 0-5 (draai/schommel/klim). Enkele 

speelprikkels aanbrengen.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen Indien mogelijk verplaatsen naar 

ruimere plek, anders geen 

aanpassingen

-€             € 0 37.233€       19.468€       2023

23 Van der Leelaan Doorn 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar steunplek sport In overleg met school kleine 

sportvoorziening toevoegen

1 -€             € 3.836 15.488€       19.324€       n.v.t.

24 Vogelweide 130 Doorn 0 t/m 11 jaar te vervallen Minder dan 15 kinderen, 1 centrale 

voorzieningen op [Do04] en [Do05] 

realiseren.

informeel struinruimte Omvormen bij vervanging tot 

informele struinruimte

1.000€          € 1.000 5.818€         -€             2016

25 Waterhoen Doorn 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen. 3 toestellen voor 0-5, 

enkele speelprikkels aanbrengen.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen Geen aanpassing -€             € 0 30.313€       30.313€       2018

26 Aalscholver Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen. Enkele speelprikkels 

aanbrengen.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen meer ruimte laten aan informeel 

constructiespel voor de jeugd (hutten, 

verstoppen), aantal toestellen 

verminderen

800€            € 800 14.893€       6.643€         2022

27 Aart van 

Lutzenburglaan

Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 speelhuisje en de wipveer niet meer 

vervangen, of ergens hergebruiken. 

Enkele speelprikkels aanbrengen.

informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel ontmoetings- 

en speelpunt jonge kinderen en ouders

5 3.000€          € 4.250 18.621€       1.250€         2019



 

© OBB 3 

VISIE > 

 

ANALYSE > 

 
 SCENARIO > 

 

ACTIES > 

 

INLEIDING > 

 

  

spnr locatienaam buurt
categorie nieuw overige 

kosten

totaal kosten huidige streef

spnr locatienaam buurt

huidig 

categorie

wordt 

categorie 

2012

advies maatregelen 2012 wordt 

categorie

wordt type plek advies maatregelen prikkel tst tst.duur (100%) tst incl onder inv. Waarde inv. Waarde gem. vvjr1

28 Hendrik Kraemerlaan 1 Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen aanpassingen. 0 t/m 11 jaar centrale plek spelen verbeteren met uitdagend toestel 

jeugd

-€             € 0 30.560€       30.560€       2017

29 Boterbloem Driebergen-

Rijsenburg

ouder dan 18 ouder dan 18 Geen aanpassingen. ouder dan 18 ontmoetingspunt ontmoetingsfunctie versterken met 

zitplekken

2 -€             € 500 10.010€       10.510€       n.v.t.

30 Brinkseweg Driebergen-

Rijsenburg

6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Plek aanvullen met 2 toestellen voor 0-5 

(draai/schommel). Enkele speelprikkels 

aanbrengen/lijnen op verhard veld. 

Zitmogelijkheid voor jongeren 

verbeteren. No Problem

0 t/m 18 jaar centrale plek spelen Verbeteren voor kinderen met 

toestellen en prikkels eventueel in het 

park, verbeteren met uitdagend 

toestel jeugd, verbeteren met 

zitaanleiding en overkapping, No 

Problem voorziening

5 1 1 4.000€          € 15.052 62.466€       73.518€       2015

31 De Engh Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 5 jaar te vervallen Toestellen niet meer vervangen of ergens 

hergebruiken.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen Speelwaarde aan omgeving 

toevoegen met natuurlijke 

speelaanleidingen (bv crossen en /of 

bosje), verbeteren met kleine 

zandspeelplek voor kinderen

5 1 1.500€          € 6.586 2.450€         7.536€         2012

32 De Grutto Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen. Enkele speelprikkels 

aanbrengen.

6 t/m 18 jaar steunplek sport meer ruimte laten aan informeel regel- 

en wedstrijdspel (zand met korf en/of 

volleybal), voetbal, grote toestellen 

niet vervangen

800€            € 800 28.516€       4.890€         2019

33 De Hermelijn Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Geen aanpassingen. 0 t/m 11 jaar steunplek spelen Informele speelplek, geen 

aanpassingen

-€             € 0 2.637€         2.637€         2023

34 De Kievit Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen. Bijplaatsen 2 

toestellen voor 0-5 (draai/schommel). 

Enkele speelprikkels aanbrengen, groen 

betrekken bij het spel.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen meer ruimte laten aan informeel 

bewegings- en constructiespel (fietsen, 

spelen met los materiaal), aantal 

toestellen verminderen

800€            € 800 62.671€       44.573€       2026

35 De Woerd Driebergen-

Rijsenburg

6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar bovenwijkse plek 

sport

versterken met zitplekken en 

overkapping, No Problem voorziening

6 1 2.500€          € 7.836 34.287€       39.623€       n.v.t.

36 Drieklinken Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Mogelijk verharde voetbalplek geheel 

omheinen, mogelijk met kleinere goals in 

de lange zijden. Jongeren geven aan 

graag verlichting bij de JOP te hebben. 

No Problem

6 t/m 18 jaar bovenwijkse plek 

sport

Bovenwijkse sportplek voor jongeren 

en jeugdigen. Mogelijk toestellen 

kinderen hier niet vervangen. 

Verbeteren met zitaanleidingen en 

overkapping, No Problem 

voorziening. 

4 1 1.500€          € 6.336 84.618€       69.816€       2021

37 Meerkoet Driebergen-

Rijsenburg

6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Plek voor alle leeftijden. Bijplaatsen 3 

toestellen voor 0-5 (draai/glij/klim), 

trapveld met 2 traliedoelen. en 

zitmogelijkheid voor jongeren. Enkele 

speelprikkels aanbrengen.

6 t/m 18 jaar steunplek sport geen aanpassingen, Stay Around 

voorziening

-€             € 0 9.780€         9.780€         2011

38 Fuut Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Plek met toestellen voor de jeugd. 

Speelhuisje hergebruiken. Speelgroen 

voor de jeugd aanbrengen op de 

heuvel, huttenbouwplek.

0 t/m 11 jaar steunplek sport meer ruimte laten aan informeel 

rollenspelen en regel- en wedstrijdspel, 

aantal toestellen verminderen

800€            € 800 9.822€         5.807€         2017

39 Groenhoek Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Duikelrek niet meer vervangen of ergens 

hergebruiken. Enkele speelprikkels 

aanbrengen.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen Geen aanpassingen, goed voorbeeld 

van avontuurlijke speelplek. 

-€             € 0 41.563€       41.563€       2019

40 Jkvr CM v Asch v 

Wijcklaan Driebergen-

Rijsenburg

6 t/m 11 jaar 6 t/m 18 jaar Basket niet meer vervangen. Bijplaatsen 

zitmogelijkheid voor jongeren.

6 t/m 18 jaar centrale plek sporten ondergrond versterken met kunstgras 

zodat het hele jaar door gevoetbald 

kan worden. Verbeteren met 

zitaanleidingen.

4 3 3 1.500€          € 31.906 2.700€         33.106€       2021

41 Kardinaal Alfrinklaan

Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen aanpassingen. 6 t/m 11 jaar steunplek sport meer ruimte laten voor informeel 

bewegingspel en regel-en 

wedstrijdspel, toestellen niet 

vervangen. Belijning aanbrengen 

hiervoor. 

1.500€          € 1.500 19.374€       6.776€         2028

42 Lange Dreef Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Enkele speelprikkels aanbrengen. 

Klimelement vervangen, volgens 

quickscan.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen Geen aanpassingen -€             € 0 33.897€       13.079€       2022

43 Marterkamp Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Centrale plek voor kinderen. Bijplaatsen 

2 toestellen 0-5 (draai/schommel). Enkele 

speelprikkels aanbrengen.

0 t/m 18 jaar centrale plek spelen Verbeteren voor kinderen en jeugd 

met toestellen, voor jeugd met 

prikkels in landschap, verbeteren voor 

jongeren met sporttoestellen en 

zitaanleiding en beschutting, Stay 

Around voorziening.

12 6 2 12.000€        € 49.948 4.703€         42.651€       2021
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43A Zoekgebied 

Sperwerkamp

zoekgebied 

Driebergen-

Rijsenburg

geen 0 t/m 11 jaar Plek voor kinderen. Plaatsen 3 toestellen 

voor 0-5 (draai/glij/wip), enkele 

speelprikkels aanbrengen. + mini goals

0 t/m 11 jaar steunplek sport Verbeteren voor jeugd en jongeren 

met sporttoestellen, verbeteren voor 

kinderen met toestellen en prikkels, 

echt grote sportplek bij [36]

4 2 5.000€          € 13.672 -€             8.672€         n.v.t.

44 Park Seminarie Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Skatevoorziening voor geheel Driebergen-

Rijsenburg. Inclusief zitmogelijkheid. Voor 

de inrichting zal overleg plaats moeten 

hebben met de jongeren. Bij keuze voor 

een uitgebreide skatevoorziening voor 

de gehele gemeente deze in Doorn 

[Door 29] realiseren.

0 t/m 18 jaar bovenwijkse plek 

spelen

Verbeteren met zitaanleidingen, 

beschutting, Stay Around voorziening.

4 1.500€          € 2.500 36.985€       37.985€       2026

45 Prinses Margrietlaan Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek voor de buurt. Op 

verharding voetbal(kooi)/pannaveldje 

plaatsen voor jeugd en jongeren. Gras-

trapveld verbeteren. Enkele speelprikkels 

aanbrengen.

0 t/m 18 jaar centrale plek spelen Verbeteren met zitaanleidingen. 2 500€            € 1.000 96.473€       96.973€       2020

46 Scholekster Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 5 jaar te vervallen Toestel niet meer vervangen of ergens 

hergebruiken.

informeel ontmoetingspunt Inrichten als informele speelruimte 1.500€          € 1.500 13.749€       -€             2018

47 Secretarislaan Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen.  Bijplaatsen 1 toestel 

voor 0-5 (huisje) en 1 combi voor 0-11. 

Enkele speelprikkels aanbrengen.

informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt voor jonge kinderen 

en ouders

1.500€          € 1.500 32.172€       -€             2020

48 Traaij Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Geen aanpassingen -€             € 0 10.738€       10.738€       n.v.t.

49 Van Berckstraat Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Plek specifiek voor kinderen. Bijplaatsen 1 

toestel voor 0-5 (huisje), wipveer 

vervangen voor draaitoestel bij 

vervanging. Enkele speelprikkels 

aanbrengen.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen Geen aanpassing -€             € 0 30.339€       16.039€       2020

50 Willem van 

Abcoudelaan

Driebergen-

Rijsenburg

6 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 6 t/m 11 jaar struinruimte Geen aanpassing € 0 5.206€         5.206€         2024

51 Zuiderplantsoen Driebergen-

Rijsenburg

0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Bijplaatsen toestel voor 6-11 (schommel). 

Enkele speelprikkels aanbrengen.

informeel struinruimte Ruimte maken voor informeel 

bewegings- en constructie spel met 

groene speelaanleidingen, toestellen 

niet vervangen

5 3.500€          € 4.750 32.627€       1.250€         2013

51A Zoekgebied 

Sparrenlaan

zoekgebied 

Driebergen-

Rijsenburg

geen 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen aanleggen. Enkele 

toestellen 

(wipveer/glijbaan/klimelement) enkele 

speelprikkels aanbrengen.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen in overleg met school, plein 

openstellen, ook na schooltijd voor 

spelen, en hierbij ook vervangingsgeld 

beschikbaar stellen.

-€             € 0 -€             -€             n.v.t.

51B Zoekgebied 

Schellingerlaan

zoekgebied 

Driebergen-

Rijsenburg

geen 0 t/m 11 jaar Plek voor kinderen, met enkele toestellen 

voor de jeugd. Plaatsen 3 toestellen voor 

0-5 (draai/glij/wip) en 3 toestellen voor 6-

11 (schommel/klim), enkele speelprikkels 

aanbrengen.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen verbeteren park met enkele toestellen 

voor kinderen en jeugdigen (ook 

kleine sporttoestellen) en diverse 

prikkels

10 4 2 10.000€        € 39.776 -€             29.776€       n.v.t.

51C Zoekgebied Baden 

Powelllaan

zoekgebied 

Driebergen-

Rijsenburg

geen 0 t/m 11 jaar Plek voor kinderen, met enkele toestellen 

voor de jeugd. Plaatsen 3 toestellen voor 

0-5 (draai/glij/wip) en 2 toestellen voor 6-

11 (schommel/klim), enkele speelprikkels 

aanbrengen.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen verbeteren voor kinderen en jeugd 

met enkele spannende 

speelaanleidingen die passen in de 

natuurlijke omgeving, tevens geschikt 

voor bezoekers

10 5.000€          € 7.500 -€             2.500€         n.v.t.

52 Asenweg Leersum 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Enkele speelprikkels aanbrengen. 0 t/m 11 jaar centrale plek spelen Verbeteren met avontuurlijke 

hoogteverschillen en verstopplekken, 

diverse groen

6 6.000€          € 7.500 48.675€       50.175€       2025

53 Burg. Feithplantsoen Leersum 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW informeel struinruimte Bij vervanging aanpassen tot 

informele speelruimte.

-€             € 0 36.307€       -€             2026

54 De Tienden Leersum 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen, wipveer (paard) niet 

meer vervangen. Enkgele speelprikkels 

aanbrengen.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Geen aanpassing -€             € 0 29.497€       17.944€       2017

55 Weidelaan 40 Leersum 0 t/m 5 jaar te vervallen Zandbak verwijderen of niet meer 

vervangen.

informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt

4 500€            € 1.500 7.442€         1.000€         2026

56 Dreef 120 Leersum 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Plek aanvullen met toestel voor 6-11 

(schommel).  Zitmogelijkheid voor 

jongeren aanbrengen.

6 t/m 18 jaar steunplek sport Verbeteren met zitplekken voor 

jongeren (en ouderen), beschutting, 

Stay Around voorziening

8 2.000€          € 4.000 69.158€       17.725€       2021
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57 De Binder Leersum 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Bij vervanging van halfpipe, in overleg 

met de jeugd en jongeren voor een 

aangepaste inrichting kiezen. Wens voor 

wat kleinere skate-elementen. Glad 

asfalt om te steppen/skaten/bmx-en. 

Piramide JOP vervangen of bankjes 

bijplaatsen. Wel op afstand van 

skateplek houden. No Problem. Bij keuze 

voor een uitgebreide skatevoorziening 

voor de gehele gemeente, deze in 

Doorn [Door 29] realiseren. # Realiseren 

voetbalkooi bij 'De Binder' #

6 t/m 18 jaar centrale plek sporten Verbeteren met zitplekken, 

overkapping, verharding, No Problem 

voorziening

4 1 1.500€          € 6.336 22.970€       27.806€       2026

58 Wethouder de 

Langelaan 1

Leersum 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar schoolplein Functie als schoolplein, geen 

aanpassing

-€             € 0 44.380€       1.350€         2018

59 Englaan Leersum 6 t/m 11 jaar 6 t/m 18 jaar Geen aanpassingen. informeel struinruimte Omvormen tot uitdagende informele 

speelruimte jeugd en kinderen, 

aanleiding bieden tot regelspel 

(voetballen), ontmoeting en rust door 

ouders en constructiespel door 

kinderen, eventueel wat 

hoogteverschil

12 4.000€          € 7.000 6.660€         3.000€         2021

60 Gaspeldoornlaan Leersum 0 t/m 18 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek voor kinderen en jeugd. 

Toestellen meer voor kinderen, als 

schoolplein 'De Hoeksteen' openbaar is. 

Trapveld behouden. Enkele speelprikkels 

aanbrengen.

0 t/m 18 jaar centrale plek spelen Verbeteren met zitplekken. 4 500€            € 1.500 100.417€      101.417€      2021

61 Hoogstraat Leersum 0 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 18 jaar ontmoetingspunt Geen aanpassing, speelvoorzieningen 

bij AZC,geen openbare functie.

-€             € 0 31.437€       31.437€       2019

62 Juffersland Leersum 12 t/m 18 jaar 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen. Duikelrek niet meer 

verangen, of hergebruiken op andere 

locatie. Enkele speelprikkels aanbrengen.

informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt

4 1.000€          € 2.000 3.214€         1.000€         n.v.t.

63 Kerkplein Leersum 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Eigenlijk secundaire voorziening, maar 

bekend als eerste kerkspeelplein.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Geen aanpassing -€             € 0 3.503€         2.678€         2019

64 Vaarsloot Leersum 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt

4 1.500€          € 2.500 14.300€       1.000€         2025

65 Kersengaard Leersum 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Centrale plek voor kinderen. Geen 

aanpassingen.

0 t/m 5 jaar centrale plek spelen h 8 2 1 6.000€          € 21.638 7.586€         23.224€       2017

66 Utrechtsebaan Leersum 6 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 6 t/m 11 jaar bovenwijkse plek 

spelen

Geen functie voor kern Leersum alleen 

bezoekers bos, geen aanpassing.

-€             € 0 11.578€       11.578€       2026

67 Immenhof Leersum 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt

4 1.000€          € 2.000 20.661€       1.000€         2018

68 Nectarweide Leersum 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Bijplaatsen 2 toestellen voor 0-5 

(draai/schommel). Enkele speelprikkels 

aanbrengen.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen Verbeteren voor kinderen met 

speelprikkels en ouders met 

zitaanleidingen, verminderen aantal 

toestellen tot steunplek, functie 

centrale plek [65].

8 1.000€          € 3.000 25.835€       7.647€         2026

69 Roekenes Leersum 6 t/m 18 jaar 6 t/m 11 jaar Trapveld voor de jeugd gerealiseerd 

i.s.m. de buurt op voormalig gemeente 

opslag.

6 t/m 18 jaar steunplek sport Verbeteren met zitaanleiding, 

overkapping, No Problem voorziening

-€             € 0 7.460€         7.460€         2027

70 Scherpenzeelseweg Leersum 6 t/m 11 jaar 6 t/m 18 jaar Trapveld voor de jeugd.Boomstammen 

langs het veld om op te zitten of als doel 

om over dwars op het veld te spelen. 

Zitmogelijkheid/JOP voor jongeren.

6 t/m 11 jaar steunplek sport Mede als voorziening voor jeugd in 

Leersum-West, geen aanpassing

-€             € 0 2.700€         2.700€         2025

71 Torenzichtlaan Leersum ouder dan 18 NIEUW NIEUW ouder dan 18 ontmoetingspunt Voorziening behorende bij 

verzorgingstehuis, geen aanpassing.

-€             € 0 5.005€         5.005€         n.v.t.

72 Weidelaan 27 Leersum 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen. Duikelrek niet meer 

verangen, of hergebruiken op andere 

locatie. Enkele speelprikkels aanbrengen.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Bij vervanging richten op kinderen en 

grote toestellen niet vervangen

-€             € 0 31.573€       16.448€       2024
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73 Aardbolhof Maarn

0 t/m 5 jaar 0 t/m 11 jaar Duikelrek en bokspringpalen niet meer 

vervangen. Daarvoor in de plaats kleine 

toestellen voor 0-5 plaatsen bij 

vervanging. Omgeving meer betrekken 

bij speelruimte door hier speelprikkels te 

creeeren.

informeel struinruimte Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt

4 1.500€          € 2.500 10.055€       1.000€         2025

74 De Ladder (school) Maarn
0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW informeel schoolplein Functie als schoolplein, geen 

aanpassing

-€             € 0 51.734€       -€             2018

75 Buurtsteeg Maarn 0 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar steunplek sport Nagaan of plek openbaar is. Richten 

op sport en ontmoeting voor jeugd, 

Verbeteren met zitaanleidingen, 

overkapping, verharding, No Problem 

voorziening.

4 1 1.500€          € 6.336 48.697€       28.350€       2027

76 De Pol Maarn 0 t/m 11 jaar 0 t/m 18 jaar Plek met mogelijkheden voor natuurlijk / 

informeel spel door jeugd en jongeren. 

Speeltoestellen voor de kinderen.

informeel struinruimte Bij vervanging ruimte maken voor een 

bewegingsspel

€ 0 31.467€       -€             2023

77 Groenlinglaan 31 Maarn

0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Speelplek actief omvormen naar plek 

voor 0-5. Korf en tafeltennis verwijderen 

en andere toestellen plaatsen.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Omvormen tot speelplek kinderen, 

toestellen jeugd niet vervangen. Meer 

ruimte voor bewegen.

1.500€          € 1.500 36.625€       10.802€       2016

78 Groenlinglaan 13 Maarn

0 t/m 5 jaar te vervallen Toestellen niet meer vervangen of 

hergebruiken.

informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt voor bewegen en 

rust.

4 1.500€          € 2.500 19.759€       1.000€         2018

79 Jupiterhof Maarn 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW informeel struinruimte Toestellen hier niet vervangen. 500€            € 500 743€            -€             2018

80 Lindenlaan Maarn 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Toestellen vervangen door toestellen 

voor 0-11. Omgeving betrekken door 

speelprikkels aan te brengen.

informeel struinruimte Bij vervanging ruimte maken voor een 

bewegingsspel. Of toestellen 

verplaatsen naar [81]

€ 0 54.579€       -€             2027

81 Maarnse Grindweg Maarn 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar bovenwijkse plek 

spelen

Geen aanpassing. -€             € 0 39.167€       39.167€       2028

82 Prinseheuvellaan Maarn

0 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Maken eenvoudig niet te groot verhard 

(tegels) trapveld met hek erom. 

Daarnaast grastrapveld handhaven en 

toestellen voor 6-11. Aanbrengen zit- en 

ontmoetingsaanleidingen.

6 t/m 18 jaar steunplek sport Verbeteren voor jongeren (en 

ouderen) met zitplekken. Toestellen 

kinderen niet vervangen, aanvullen 

met natuurlijke speelprikkels

4 1.500€          € 2.500 14.841€       7.041€         2016

83 Schapendrift Maarn

6 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Bij vervangen van de halfpipe, nadenken 

over inrichting. Kleine element(en)/asfalt.

6 t/m 18 jaar steunplek sport Bij vervangen van de halfpipe, 

nadenken over inrichting skaten 

verplaatsen naar Doorn voor 

jongeren. Verbeteren met 

zitaanleidingen en beschutting, Stay 

Around voorziening.

-€             € 0 17.303€       3.267€         n.v.t.
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categorie

wordt type plek advies maatregelen prikkel tst tst.duur (100%) tst incl onder inv. Waarde inv. Waarde gem. vvjr1

84 Trompplein Maarn

0 t/m 11 jaar te vervallen Geen formele sportplek, maar wel 

informele ontmoeting Stay Around in de 

JOP. Geen maatregelen nodig.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen Mogelijk dubbele toestellen 

verwijderen.

-€             € 0 82.726€       60.506€       2016

85
Van Hemert tot 

Dingshofplein
Maarn

6 t/m 11 jaar te vervallen Opheffen plek. Toestellen evt. bijplaatsen 

op plek M01.

informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt voor bewegen en 

rust.

1.000€          € 1.000 5.490€         -€             2014

86 Zonhof Maarn
0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen aanpassingen. 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Geen aanpassing. -€             € 0 23.232€       5.302€         2024

87 Haarweg Maarsbergen 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar steunplek sport Verbeteren met zitplekken voor 

jongeren (en ouderen) en 

overkapping, No Problem voorziening

4 1 1.500€          € 6.336 7.460€         12.296€       2029

88 Zoekgebied 

Heygraefflaan

Maarsbergen 0 t/m 5 jaar #N/B #N/B 0 t/m 11 jaar centrale plek spelen Maken plek voor kinderen en jeugd 

met 2 toestellen en speelprikkels, 

natuurlijke informele 

speelmogelijkheden in stand houden.

4 2 2.500€          € 11.172 2.072€         10.744€       n.v.t.

89 Ridder Fulcolaan Maarsbergen 0 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Wipveren verwijderen en in overleg met 

jeugd toestel plaatsen 

(schommel/draai).

informeel struinruimte Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt

4 1.500€          € 2.500 4.250€         1.000€         2013

90 Merseberch (school) Maarsbergen 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar schoolplein Functie als schoolplein, geen 

aanpassing

-€             € 0 81.036€       27.974€       2018

91 Brandweerkazerne Maarsbergen 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Opknappen veld en bijplaatsen JOP. informeel struinruimte Omvormen tot informeel trapveldje 1.000€          € 1.000 1.750€         -€             n.v.t.

92 Heuvelse Steeg Overberg 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar steunplek sport Geen aanpassing., No Problem 

voorziening.

-€             € 0 13.060€       13.060€       n.v.t.

93 Schoolweg Overberg 0 t/m 5 jaar 0 t/m 11 jaar Mogelijk herinrichten plek en zo wat 

vriendelijker uiterlijk geven. Zoneren 0-5 

en 6-11 en bijplaatsen tafeltennistafel en 

enkele zitaanleidingen.

informeel ontmoetingspunt Bij vervanging natuurlijker / 

avontuurlijker inrichten en richten op 

kinderen. 

1.500€          € 1.500 33.718€       825€            2024

93A Zoekgebied De 

Wegwijzer (school)

zoekgebied 

Overberg

geen 6 t/m 11 jaar In overleg met school het plein 

betrekken in het openbaar 

speelvoorzieningenniveau. Lukt dit niet 

dan plek voor 6-11 bij [Z36] maken.

0 t/m 11 jaar centrale plek spelen In overleg met school het plein 

betrekken in het openbaar 

speelvoorzieningenniveau en hierbij 

ook vervangingsgeld beschikbaar 

stellen.

-€             € 0 -€             -€             n.v.t.
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BIJLAGE III. NORMEN SPEELTOESTELLEN 

 

normen normen totaal huidige situatie

eenheid leeftijds- levensduur aanschaf- aantal omvang aanschaf-  afschrijving beheer aantal aanschaf-  afschrijving beheer

speeltoestel categorie incl.10% plkst tijd (min) materiaal totaal toestellen waarde tijd (uren) materiaal tot. per jaar per jaar tijd (uren) toestellen waarde tijd (uren) materiaal tot. per jaar per jaar tijd (uren)

wipveer stuk 0 t/m 5 jaar 15                 883€            45 12€             42€             44                                  38.865€                33,0 528€             1.848€          2.661€           16                 14.133€             12,0 192€             672€             942€                

meerpersoons wipveer stuk 0 t/m 5 jaar 15                 1.573€         45 16€             46€             1                                    1.573€                  0,8 16€               46€               108€              -                -€                       0,0 -€              -€              -€                 

wip stuk 0 t/m 11 jaar 15                 2.750€         35 18€             41€             14                                  38.500€                8,2 246€             572€             2.636€           8                   22.000€             4,7 140€             327€             1.467€             

enkel duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 17                 462€            12 4€               12€             2                                    924€                     0,4 8€                 24€               56€                2                   924€                  0,4 8€                 24€               54€                  

meerdelig duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 17                 825€            16 9€               19€             31                                  25.575€                8,3 264€             594€             1.545€           15                 12.375€             4,0 128€             288€             728€                

schommel stuk 0 t/m 11 jaar 15                 3.300€         45 24€             54€             28                                  92.400€                21,0 685€             1.525€          6.326€           20                 66.000€             15,0 490€             1.090€          4.400€             

nestschommel stuk 0 t/m 11 jaar 12                 3.630€         45 24€             54€             1                                    3.630€                  0,8 24€               54€               311€              1                   3.630€               0,8 24€               54€               303€                

evenwichtstoestel/balk stuk 0 t/m 11 jaar 16                 715€            11 1€               8€               22                                  15.730€                4,0 17€               178€             1.010€           16                 11.440€             2,9 12€               130€             715€                

bokspringpaal stuk 0 t/m 11 jaar 12                 743€            6 2€               6€               10                                  7.425€                  1,0 16€               56€               635€              6                   4.455€               0,6 10€               34€               371€                

glijbaan laag stuk 0 t/m 5 jaar 20                 3.465€         25 10€             26€             11                                  38.115€                4,6 106€             289€             1.957€           5                   17.325€             2,1 48€               131€             866€                

taludglijbaan stuk 0 t/m 11 jaar 20                 4.659€         20 11€             24€             1                                    4.659€                  0,3 11€               24€               239€              1                   4.659€               0,3 11€               24€               233€                

zandbak stuk 0 t/m 5 jaar 15                 2.338€         45 15€             45€             8                                    18.700€                6,0 120€             360€             1.280€           5                   11.688€             3,8 75€               225€             779€                

zandspeeltoestel stuk 0 t/m 5 jaar 15                 3.267€         15 12€             22€             2                                    6.534€                  0,5 24€               43€               447€              2                   6.534€               0,5 24€               43€               436€                

draaitoestel klein stuk 0 t/m 11 jaar 20                 1.870€         35 21€             44€             13                                  24.310€                7,6 273€             576€             1.248€           6                   11.220€             3,5 126€             266€             561€                

klimtoestel/klimelement stuk 0 t/m 11 jaar 20                 8.250€         40 12€             39€             19                                  156.750€              12,7 234€             740€             8.049€           9                   74.250€             6,0 111€             351€             3.713€             

speelhuisje stuk 0 t/m 5 jaar 15                 2.723€         40 15€             42€             12                                  32.670€                8,0 181€             501€             2.237€           8                   21.780€             5,3 121€             334€             1.452€             

combinatie klein stuk 0 t/m 11 jaar 15                 8.800€         45 23€             53€             14                                  123.200€              10,5 322€             742€             8.435€           4                   35.200€             3,0 92€               212€             2.347€             

combinatie middel stuk 0 t/m 11 jaar 15                 14.300€       55 24€             61€             31                                  443.300€              28,4 744€             1.881€          30.351€         7                   100.100€           6,4 168€             425€             6.673€             

combinatie groot stuk 0 t/m 11 jaar 15                 19.250€       65 35€             78€             11                                  211.750€              11,9 385€             862€             14.498€         4                   77.000€             4,3 140€             313€             5.133€             

speelelement jongeren/overkapping stuk 12 t/m 18 jaar 16                 6.000€         65 14€             58€             2                                    12.000€                2,2 28€               115€             770€              2                   12.000€             2,2 28€               115€             750€                

kabelbaan stuk 6 t/m 11 jaar 15                 9.350€         45 26€             56€             3                                    28.050€                2,3 78€               168€             1.920€           2                   18.700€             1,5 52€               112€             1.247€             

nieuwe toestellen incl ondergrond stuk 0 t/m 11 jaar 15                 3.836€         50 36€             69€             34                 130.424€           28,3 1.224€          2.357€          8.695€             

nieuwe toestellen duur incl ondergrond stuk 0 t/m 11 jaar 16                 5.966€         120 110€           190€           12                 71.592€             24,0 1.320€          2.280€          4.475€             

sporttoestellen

tafeltennistafel stuk 6 t/m 18 jaar 10                 2.420€         5 14€             17€             12                                  29.040€                1,0 163€             203€             2.982€           7                   16.940€             0,6 95€               118€             1.694€             

voetbaldoel stuk 6 t/m 18 jaar 18                 1.750€         16 16€             27€             22                                  38.500€                5,9 351€             586€             2.197€           20                 35.000€             5,3 319€             533€             1.944€             

mini doel stuk 6 t/m 11 jaar 18                 1.350€         16 16€             27€             21                                  28.350€                5,6 335€             559€             1.618€           16                 21.600€             4,3 256€             426€             1.200€             

basketbalpaal stuk 6 t/m 18 jaar 20                 2.090€         11 17€             24€             12                                  25.080€                2,2 202€             290€             1.288€           7                   14.630€             1,3 118€             169€             732€                

voetbal-basketbaldoel stuk 6 t/m 18 jaar 10                 8.690€         35 33€             56€             4                                    34.760€                2,3 130€             223€             3.570€           4                   34.760€             2,3 130€             223€             3.476€             

pannaveld stuk 6 t/m 18 jaar 20                 16.500€       55 81€             118€           5                                    82.500€                4,6 406€             590€             4.236€           3                   49.500€             2,8 244€             354€             2.475€             

voetbalkooi stuk 6 t/m 18 jaar 12                 55.000€       240 320€           480€           1                                    55.000€                4,0 320€             480€             4.707€           -                -€                       0,0 -€              -€              -€                 

volleybalset/tennis/korf stuk 6 t/m 18 jaar 12                 1.238€         8 6€               11€             4                                    4.950€                  0,5 23€               44€               424€              1                   1.238€               0,1 6€                 11€               103€                

fitness toestel stuk 6 t/m 18 jaar 12                 3.850€         50 125€           158€           3                                    11.550€                2,5 375€             475€             988€              3                   11.550€             2,5 375€             475€             963€                

jeu de boulesbaan stuk n.v.t. 10                 5.005€         45 5€               35€             5                                    25.025€                3,8 25€               175€             2.570€           4                   20.020€             3,0 20€               140€             2.002€             

skateboard groot stuk 6 t/m 18 jaar 20                 35.000€       240 19€             179€                                             -€                      0,0 -€              -€              -€               -                -€                       0,0 -€              -€              -€                 

skateboard middel stuk 6 t/m 18 jaar 20                 20.000€       120 11€             91€                                               -€                      0,0 -€              -€              -€               -                -€                       0,0 -€              -€              -€                 

skateboard klein stuk 6 t/m 18 jaar 20                 6.500€         60 11€             51€                                               -€                      0,0 -€              -€              -€               -                -€                       0,0 -€              -€              -€                 

speelprikkels

speelprikkel divers klein stuk 0 t/m 11 jaar 15                 275€            0 -€            -€                             9                   2.475€                  0,0 -€              -€              169€              6                   1.650€               0,0 -€              -€              110€                

speelprikkel divers groot stuk 0 t/m 11 jaar 15                 950€            0 -€            -€                             2                   1.900€                  0,0 -€              -€              130€              2                   1.900€               0,0 -€              -€              127€                

speelprikkel boomstam stuk 0 t/m 11 jaar 10                 450€            0 -€            -€                             1                   450€                     0,0 -€              -€              46€                1                   450€                  0,0 -€              -€              45€                  

knikkertegel stuk 0 t/m 11 jaar 20                 63€              0 -€            -€                             21                 1.328€                  0,0 -€              -€              68€                14                 886€                  0,0 -€              -€              44€                  

hinkelbaan stuk 0 t/m 11 jaar 20                 443€            0 -€            -€                             13                 5.763€                  0,0 -€              -€              296€              9                   3.990€               0,0 -€              -€              199€                

poef/betonbuis stuk n.v.t. 20                 319€            0 -€            -€                             2                   638€                     0,0 -€              -€              33€                2                   638€                  0,0 -€              -€              32€                  

pleinplakkers stuk 0 t/m 11 jaar 12                 550€            6 25€             29€                              10                 5.500€                  1,0 250€             290€             471€              7                   3.850€               0,7 175€             203€             321€                

nieuwe speelprikkels stuk 0 t/m 11 jaar 12                 250€            0 -€            -€            243               60.750€             0,0 -€              -€              5.063€             

meubilair ed

afscheidingen

ballenvanger (# m1) stuk n.v.t. 10                 198€            2,0 8,00€          9,33€                           220               43.560€                7,3 1.760€          2.053€          4.474€           200               39.600€             6,7 1.600€          1.867€          3.960€             

afscheiding m1 n.v.t. 10                 50€              1,0 1,00€          1,67€                           20                 990€                     0,3 20€               33€               102€              20                 990€                  0,3 20€               33€               99€                  

verhardingen

asfaltv loer m2 n.v.t. 38                 121€            0,0 -€            -€                             1.505            182.105€              0,0 -€              -€              4.922€           1.225            148.225€           0,0 -€              -€              3.901€             

(drain)beton / stelconplaten m2 n.v.t. 38                 99€              0,7 3,62€          4,07€                           56                 5.544€                  0,6 203€             228€             150€              33                 3.267€               0,4 119€             134€             86€                  

veiligheidsondergrond

valdempend zand m2 n.v.t. 15                 30€              7,2 3,00€          7,80€                           3.049            90.555€                365,9 9.147€          23.782€        6.200€           2.941            87.348€             352,9 8.823€          22.940€        5.823€             

grind m2 n.v.t. 15                 30€              7,2 3,31€          8,11€                           33                 989€                     4,0 109€             267€             68€                33                 989€                  4,0 109€             267€             66€                  

houtsnipper: gekleurde vezel m2 n.v.t. 9                   65€              8,7 2,87€          8,67€                           96                 6.215€                  13,9 276€             833€             709€              32                 2.072€               4,6 92€               278€             230€                

franse denneschors m2 n.v.t. 5                   49€              8,4 4,48€          10,08€                         436               21.400€                61,0 1.951€          4.393€          4.396€           132               6.479€               18,5 591€             1.330€          1.296€             

rubbertegels gelijmd m2 n.v.t. 15                 121€            6,0 1,10€          5,10€                           2.870            347.270€              287,0 3.157€          14.637€        23.776€         1.868            226.028€           186,8 2.055€          9.527€          15.069€           

kunstgras foam en zandbed m2 n.v.t. 15                 90€              13,1 2,35€          11,08€                         1.230            110.675€              268,6 2.891€          13.633€        7.578€           800               71.984€             174,7 1.880€          8.867€          4.799€             

kunstgras polyethyleen m2 n.v.t. 15                 96€              13,1 2,35€          11,08€                         105               10.049€                22,9 247€             1.164€          688€              74                 7.082€               16,2 174€             820€             472€                

totalen

speeltoestel stuk 280               1.324.660€           172               4.309€          11.200€        86.721€         713               185               727.428€           132 4.543€          9.806€          46.339€           392               

sporttoestellen stuk 89                 334.755€              32                 2.330€          3.625€          24.580€         180               65                 205.238€           22 1.562€          2.449€          14.589€           111               

speelprikkels stuk                  58                 18.054€                1                   250€             290€             1.213€           10                 284               74.113€             1 175€             203€             5.941€             40                 

meubilair ed stuk                                   -€                      -                -€              -€              -€               -                                 -€                   0 -€              -€              -€                 -                

afscheidingen stuk 240               44.550€                8                   1.780€          2.087€          4.575€           24                 220               40.590€             7 1.620€          1.900€          4.059€             22                 

verhardingen stuk 1.561            187.649€              1                   203€             228€             5.071€           101               1.258            151.492€           0 119€             134€             3.987€             82                 

veiligheidsondergrond stuk 7.819            587.152€              1.023            17.777€        58.708€        43.414€         316               5.880            401.981€           758 13.723€        44.028€        27.755€           216               

totaal toestellen en ondergronden 369              2.496.820€          1.237           26.649€       76.138€       165.575€       1.344           250              1.600.841€       919 21.743€       58.522€       102.668€         862              

onderhoud op huidig niveau 100%

gemeente in streefbeeld inclusief nieuw tst

 onderhoud 100% onderhoud op huidig niveau 100%
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BIJLAGE IV. OVERZICHT SCENARIO GOEDE KWALITEIT 

 


