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TEN GELEIDE 

 
Waarom dit wijkspeelruimtekader? 

In mei 2009 heeft de gemeenteraad de nota Speelruimte met de titel 'Geef jeugd de ruimte!' vastgesteld. Die nota 

draagt het college op om maatwerk te leveren en voor alle wijken van Utrecht actuele wijkspeelruimtekaders op te 

stellen. Vanuit de invalshoek 'spelen' moeten deze een raamwerk leveren voor ruimtelijke en andere ontwikkelingen 

in de wijk. Wat u hier aantreft is het wijkspeelruimteplan voor de wijk Binnenstad, dat verschijnt samen met de 

plannen voor Oost, Noordoost, en West.  In 2010 en 2011 verschenen de plannen voor de wijken Noordwest, 

Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, in 2012 gevolgd door Overvecht, Zuidwest, Zuid en West.   

Voor het wijkspeelruimtekader Binnenstad  is - net als in de andere genoemde eerdere wijken - door OBB 

ingenieursbureau een quickscan op buurtniveau uitgevoerd, nadien aangevuld met een analyse per speelplek. De 

analyse van OBB is separaat uitgebracht en als werkdocument beschikbaar voor alle betrokken ambtelijke geledingen. 

Daarnaast kan dat materiaal kan gebruikt worden om wijken Utrecht-breed te vergelijken. 

In het wijkspeelruimtekader 'Geef Jeugd de Ruimte in Binnenstad!' worden na een aantal meer algemene noties over 

de wijk, de hoofdpunten uit het advies van OBB verwoord in de vorm van ambities.  Daarmee wordt aangegeven dat 

realisering (nog) niet vaststaat, maar dat zodra de mogelijkheden daartoe zich aandienen wordt gekeken hoe de 

beschreven maatregelen kunnen worden gerealiseerd. Wel is ten opzichte van eerdere plannen, de opzet licht 

gewijzigd. Het externe deskundigenadvies is niet 1:1 onderdeel van het wijkspeelplan, maar op afroep los 

opvraagbaar. Het gemeentelijke document bevat een compilatie en een samenvatting  van het uitgebrachte advies. 

 

Rol en reikwijdte 

Dit wijkspeelruimteplan (WSP) is een kadernotitie. Het schetst een perspectief van wat wenselijk is op de middellange 

termijn (5-10 jaar). De belangrijkste rol is, dat spelen de aandacht krijgt en wordt meegenomen bij beslissingen over 

ruimtelijke ontwikkelingen (wijkuitleg, bouwprojecten, uitwerking van bestemmingsplannen etc.). Ook 

projectontwikkelaars worden zo aangemoedigd om spelen als integraal onderdeel in hun planontwikkelingen mee te 

nemen (en aan de kosten bij te dragen). In lijn daarmee zijn met dit wijkspeelplan geen specifieke middelen 

verbonden. De kosten van (meer) speelvoorzieningen vormen een integraal onderdeel van een gebiedsontwikkeling. 

Daarnaast is het is gangbare praktijk dat het leefbaarheidsbudget van de wijk wordt aangesproken voor 

speelvoorzieningen wanneer bewoners de wens daartoe kenbaar maken. 

Spelen kan een hoofdfunctie hebben ('formele speelplekken') of een nevenfunctie ('informeel spelen'). Voor de 

nevenfunctie informeel spelen zal altijd een belangenafweging plaats moeten vinden met bijvoorbeeld natuur, 

verkeersafwikkeling of veiligheid. 

De rol van deze kadernotitie is drieledig: 

- in de eerste plaats kunnen het wijk- en gebiedsmanagement die dingen uit het plan oppakken die passen in 

lopende projecten, dan wel inbrengen in stedenbouwkundige plannen, groen- , weg- en waterplannen 

- in de tweede plaats biedt het wijkspeelruimteplan het wijkmanagement een handvat (toetsingskader) 

waarmee keuzevragen over speelplekken richting bewoners en gemeentelijke diensten gemakkelijker 

kunnen worden beoordeeld en beantwoord 

- in de derde plaats tenslotte biedt het wijkkader aan Stadswerken bij de periodieke vervanging van 

speeltoestellen een handvat wat betreft leeftijdscategorie of type toestel. 

Het initiatief voor het opstarten van deze aanpak komt van het Programma Jeugd. Het wijkmanagementoverleg 

(wmo) is nauw betrokken geweest bij de opstelling van dit kader. Het onderwerp speelruimte is bij uitstek een 

integrale aangelegenheid waarbij veel partijen betrokken zijn. Binnen de gemeente is aansluiting nodig met 

Stadswerken (aanleg, onderhoud, beheer) en Stadsontwikkeling (groenplannen, ontwerp). Ook Maatschappelijke 

ontwikkeling (team Sport en Samenleving) en GGenGD (Gezonde wijk, JOGG) komen in beeld. Het team Wijken als 

regisseur van de wijkagenda op inhoud en proces.  Buiten de gemeente zijn de wijkwelzijnsorganisatie (speeltuinen, 

Speel-mee), scholen en woningcorporaties belanghebbende. Deze inzet betreft meestal de Utrechters zelf, waar het 

in dit wijkkader vooral om materiële voorzieningen gaat.  

 

Informele en formele speelruimte 

Een kind speelt altijd en overal. Daarom kan de formele speelruimte niet los worden gezien van de informele 

speelruimte. Waar minder informele speelruimte is, is de formele speelruimte nog belangrijker. Informele 

speelruimte wordt bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van tuinen, plantsoenen, grasvelden, pleintjes, hofjes, 

stoepen, verkeersluwe straten, bossen en watergangen en vijvers. Deze ruimten omvatten veel speelmogelijkheden  

(verstoppertje, hutten bouwen, speurtocht door de wijk etc.) zo gauw kinderen zelfstandig op pad mogen in de buurt. 
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Dit kan lopend, maar ook op de skates,  met de step of de fiets. De speelmogelijkheden zijn oneindig. Belangrijkste 

voorwaarde is dat deze ruimte er is en veilig gespeeld kan worden. Van de eigen ouders, maar zeker ook van de direct 

omwonenden. 

 

Jantje Betonnorm 

Als norm voor een speelvriendelijke wijk hanteert de gemeenteraad als vuistregel dat 3% van het voor wonen 

uitgegeven oppervlak voor spelen bestemd moet zijn: de zgn. 'Jantje Beton'-norm. Dit heeft betrekking op de formele, 

d.w.z. als zodanig bestemde, speelruimte. Het zal geen verwondering wekken dat in gevallen waarin sprake is van 

relatief veel en goed bruikbare informele speelruimte, soepeler met de 3% formele speelruimte kan worden 

omgegaan dan in een stenen omgeving waar weinig openbare speelruimte of openbaar groen beschikbaar is. Deze 

vuistregel geldt te meer wanneer sprake is van een hoge kinderdichtheid in relatie met het beschikbare speelareaal. 

Dan is 3% formele speelruimte de absolute ondergrens.  

 

 

Utrechtse normen 

In onze Nota Speelruimte 'Geef jeugd de ruimte' uit 2009 is de Jantje Betonnorm verfijnd 
1
. In de eerste plaats wordt 

gekeken of er een basisvoorzieningenniveau aanwezig is voor kinderen in de doelgroepen jongere (0-5 jaar) en 

oudere kinderen (6-11 jaar). Vervolgens wordt getoetst of er voor elke 30 jongere kinderen een plek is en voor elke 70 

oudere kinderen. En tenslotte wordt getoetst of er voor elke 100 jongeren een sportplek aanwezig is, variërend van 

een eenvoudig grastrapveld tot multisportvoorzieningen en Cruijffcourts. Daarnaast wordt getoetst of er verspreid 

over de buurten voor de jongeren voldoende kletsplekken zijn waar ze in kleinere groepjes elkaar kunnen 

ontmoeten.
2
 Combinatie van deze doelgroepen kan, mits er voldoende ruimte is. Ook combinatie van sport voor 

oudere kinderen en jongeren is mogelijk. Daarbij is ook de inrichting van belang (zonering, type voorzieningen).  

De spreiding wordt - naast de norm - ook bepaald door de actieradius van een plek. Dit is de loopafstand tot een 

speelplek die een kind zelfstandig zou kunnen en mogen afleggen. Als de ruimte op een speelplek het toestaat kan 

een te grote speeldruk worden opgevangen door het aanbrengen van extra speelmogelijkheden. Dan kan met minder 

plekken worden volstaan. In andere gevallen moeten plekken met overlappende actieradius gehandhaafd blijven als 

er op de bestaande speelplekken te weinig ruimte is om de druk op te vangen. Zeker in buurten met een hoge 

kinderdichtheid doen zich deze situaties voor. 

 

Inbreng bewoners en bewonertjes 

Zoals aangegeven is dit wijkspeelruimtekader gebaseerd op de Utrechtse normen en de bevindingen van 

gespecialiseerd deskundigenadvies. Participatie van bewoners heeft niet plaats gevonden. In de concrete praktijk 

heeft de gemeente te maken met actieve bewonersgroepen die een initiatief nemen of die bereid zijn beheertaken 

op zich te nemen (bijvoorbeeld voor een spetterbadje). Dit plan geldt dan als richtinggevend kader, de 

bewonersinbreng zal uiteraard meewegen in de uiteindelijke beslissing en realisering. Wel is het van belang om de 

kinderen uit de wijk  de gelegenheid te bieden om invloed te hebben op hun speelplekken. Bij het aanleggen of 

opknappen van speelplekken kan aan de welzijnsorganisatie gevraagd worden om voor de kinderen uit de buurt een 

speelschouw te organiseren zodat hun mening en wensen wordt meegenomen. 

 

 

DE WIJK BINNENSTAD;  STAND VAN ZAKEN 
 

• Typologie van de wijk Binnenstad  

• In totaal wonen er in de wijk Binnenstad bijna 1.400 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De 

verwachting is dat dit aantal zich tot het jaar 2020 zal gaan uitbreiden tot bijna 1.600; een groei van 14%. 

• Opvallend aan de groei van het aantal jeugdigen in de wijk Binnenstad is dat vooral het aantal pubers zal 

gaan toenemen de komende negen jaar (met 26%), terwijl de groei van 6 t/m 11 jarigen bijna stagneert (4%). 

Het aandeel baby's en peuters neemt komende negen jaar toe met 12%. 

• Van het totaal aantal huishoudens in de wijk Binnenstad, is 72% alleenstaand en heeft 8% (thuiswonende) 

kinderen. 

                                                 
1
 in het bijzonder op de pagina's 14 en 15 van de nota uit 2009 worden de Utrechtse normen uitgebreid toegelicht 

2
 in de uitwerking van de norm vervullen de huidige JOPS de functie van 'overloopplek'. Het streven is daarbij dat ontmoeten en sporten zoveel 

mogelijk gecombineerd worden aangeboden 
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• In de wijk Binnenstad is 75% van de volwassenen hoog opgeleid. 

• Een groot aandeel van het aantal woningen in de wijk Binnenstad bestaat uit flats en boven- en 

benedenwoningen (80%). 

• Het aantal vierkante meter 'gebruiksgroen' per inwoner is erg laag (1 m
2
/inwoner ) in de wijk Binnenstad. 

Relatief is het aantal vierkante meter 'gebruiksgroen het hoogst in de subwijk Binnenstad City- en 

winkelgebied (4 m
2
/inwoner ) 

 

Demografie van de wijk Binnenstad 

 
• Kijken we naar het totaal aan jeugdigen in de wijk Binnenstad, dan zien we dat het gaat om 43% baby's en 

kleuters, 26% kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar en 30% pubers. 

• Het aantal kinderen en jeugdigen zal komende negen jaren iets gaan oplopen (14%), waarbij de toename van 

het aantal kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar achterblijft (4%) bij de groei van de overige twee groepen 

resp. baby's en kleuters (12% groei) en pubers (26% groei). 

• Van het totaal aantal huishoudens in de wijk Binnenstad heeft 8% (thuiswonende) kinderen. Dit cijfer ligt 

beduidend lager dan voor de stad Utrecht als geheel 25%. 

 

Samenstelling huishoudens in  Binnenstad, 2011Samenstelling huishoudens in  Binnenstad, 2011Samenstelling huishoudens in  Binnenstad, 2011Samenstelling huishoudens in  Binnenstad, 2011

absoluut %

paar zonder kinderen 2.099 18%

paar met kinderen 730 6%

eenouder gezin 267 2%

alleenstaand 8.306 72%

overig 161 1%

totaal 11.563 100%

Bron: Huishoudensbestand Bestuursinformatie  
 
 

 

Stand van zaken m.b.t. spelen in de Binnenstad  

Kinderdichtheid 

Als er weinig of geen kinderen wonen, is er bijna geen speelruimte nodig. Andersom is er veel of ‘extra’ speelruimte 

nodig bij een hoge kinderdichtheid. In de wijk Binnenstad is 12% van de bewoners jonger dan 18 jaar. Dit aandeel ligt 

lager dan het stedelijk gemiddelde (19,2%). De wijk kent in totaal circa 1.400 minderjarige bewoners.  

 

Er zijn grote verschillen per buurt te zien in de aantallen kinderen en de kinderdichtheid. De kinderdichtheid van 0- tot 

5-jarigen is in de Woonbuurten het hoogst. De woningen lenen zich hier nog net voor, maar het aantal jeugdigen en 

jongeren ligt aanzienlijk lager. Een mogelijke verklaring is het aantal verhuizingen naar andere buurten zo gauw er een 

tweede kind komt of als de kinderen groter worden. Ten opzichte van de rest van de stad Utrecht is de 

kinderdichtheid laag. 

 

opp aantal kinderen kinderdichtheid (knd/ha)

buurt ha totaal 0-5 jr 6-11 jr 12-18 jr gem 0-5 jr. 6-11 jr. 12-18 jr.

City en winkelgebied 147 220 86 61 73 0,5 0,6 0,4 0,5

Woongebied 124 1.265 615 306 344 3,4 5,0 2,5 2,8  
 

Volgens de prognoses van Bestuursinformatie neemt het aantal minderjarigen in Binnenstad de komende jaren toe. 

In 2020 zullen naar verwachting ongeveer 1.600 bewoners jonger dan 18 jaar in de wijk wonen: een stijging van 14% 

ten opzichte van 2009. Vooral het aantal jongeren zal toenemen (26% groei). 
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AMBITIES SPELEN 
Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen per buurt de ambitie in het aanbod aan formele speelplekken voor de jonge 

kinderen (0-5 jaar) en de oudere kinderen (6-11 jaar). De ambitie is gebaseerd op: de Utrechtse norm (zie pagina 4). 

De ambitie is geformuleerd op basis van een speelruimteanalyse, waarbij door middel van veldwerk en informatie- 

verwerking  de afzonderlijke speel- en ontmoetingsplekken per subbuurt in beeld zijn gebracht. Deze analyse heeft als 

basis voor dit kader gediend.  Voor  City en Winkelgebied wordt eerst de ambitie m.b.t. de informele speelruimte 

weergegeven, gevolgd door de ambitie m.b.t. de formele speel- en ontmoetingsplekken in de buurt. Voor het 

Woongebied wordt een korte analyse gegeven en de gewenste speelsituatie geschetst.       

City en winkelgebied 

City en Winkelgebied omvat de buurten Domplein, Neude, Janskerkhof, Elisabethstraat, Mariaplaats, Hoog Catharijne, 

NS en Jaarbeurs. 

De ambitie voor dit deel van de Binnenstad - zowel de informele als de formele speelruimte - is om de speelplekken 

die er zijn in omliggende buurten goed bereikbaar te maken door een speelweefsel aan te bieden. In grote lijnen 

bevat deze ambitie het uitzetten van 'speelnetwerk' waarbinnen grote plekken, parken en schoolpleinen met elkaar 

verbonden worden door veilige ‘speelroutes’ met onderweg speel- en ontmoetingsaanleidingen passend bij de buurt. 

Een extra speeltoestel op de omliggende plekken  speciaal voor de centrumkinderen maken deze plekken nog 

aantrekkelijker voor de groep ouders uit City en Winkelgebied, bijvoorbeeld op de plek aan de Lepelenburgstraat. 

Binnenstad spreiding en Utrechtse norm 

Een goede spreiding zorgt ervoor dat er voldoende plekken en voorzieningen zijn voor spelen, sporten en ontmoeten 

en dat deze zelfstandig bereikbaar zijn voor kinderen tot en met 18 jaar. Dit neemt niet weg dat medegebruik door 

andere leeftijdsgroepen mogelijk is en de speel- en ontmoetingsfunctie zelfs kan versterken. De uitgangspunten voor 

spreiding zijn zo gekozen dat er geanticipeerd kan worden op demografische veranderingen en/of behoefte in de 

buurt, maar wel vanuit duidelijk richtlijnen die gelden voor de komende 10 jaar. Dit optimaal haalbare 

spreidingsniveau wordt het basisvoorzieningenniveau genoemd. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de Utrechtse norm voor de Binnenstad niet op dezelfde wijze toepasbaar 

is als in de meeste andere wijken. Ouders die in de Binnenstad wonen kiezen bewust voor de culturele en 

economische voorzieningen die het biedt. Zij zullen het moeten stellen met een lager speelvoorzieningenniveau, 

omdat speelruimte geen hoogste prioriteit is. Er zal over het algemeen dus verder ‘gereisd’ moeten worden naar een 

formele speelplek. 

Informele speelruimte 

De informele speelruimte is voor de kinderen (0 t/m 5) en jeugd (6 t/m 11) woonachtig in City en Winkelgebied 

voldoende aanwezig.  

 
Er wonen in deze buurten relatief weinig kinderen. Hierdoor is niet veel informele speelruimte nodig. Wel zijn er een 

aantal autoluwe wegen en pleinen. Verder kan buiten de winkeltijden om prima worden gespeeld op de straten en 

sommige parkeerplaatsen. Het gehele uitgaansgebied is sociaal te onveilig om te spelen. De oudere jeugd (10+) kan 

zelfstandig naar de stadswallen, maar de jonge kinderen komen hier alleen met hun ouders. Het aanbrengen van 

speelprikkels in het winkelgebied kan een toevoeging zijn voor de bezoekende doelgroepen.  Voor de realisering kan 

zou dit deels gedragen kunnen worden door de middenstand. Van groter belang voor het spelen in City en 

Winkelgebied is, dat de ouders vanuit hun woonlocaties de veilige en kortste route  naar de verschillende grote 

speelplekken kennen. Deze looproutes kunnen dan aantrekkelijker gemaakt worden. 
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Formele speelruimte 

Er  is voor beide doelgroepen  in de huidige situatie geen speelplek aanwezig.  

 
Gezien het wenselijk basisvoorzieningenniveau zouden er minimaal 2 plekken moeten zijn voor de kinderen, waarvan 

gezien de te verwachte toename in aantallen jeugd (zie prognose) , die eveneens  geschikt is voor de 

leeftijdscategorie 6 t/m 11.  

Er is een tekort aan speelplekken. Gezien het aantal kinderen en de spreiding over de buurten is geen plek aan te 

wijzen waar genoeg kinderen dicht bij elkaar wonen om de Utrechtse Norm te halen. Ook laat de ruimte geen nieuwe 

speelplekken toe. De benodigde investering kan dan beter worden gedaan op de grotere plekken in de omliggende 

buurten, waar de doelgroep met de ouders kan komen. Voor de kinderen is er dan ook meer kans op samenspel. Door 

te communiceren dat er extra toestellen staan voor de kinderen uit de City en Woongebied ontstaat een extra 

stimulans om naar die plekken te gaan. Vooral de plekken Nieuweroord, Lepelenburgstraat en Wijde Doelen komen 

hiervoor in aanmerking. 

 

Speelbuurten en grote barrières 

Hoe groter de actieradius van het kind is, des te meer speelruimte dit kind heeft. De actieradius wordt bepaald door 

fysieke barrières zoals drukke wegen, tram- en busbanen en watergangen. Daarbij komt dat de ouders voor een 

belangrijk deel bepalen hoe ver een kind zelfstandig de straat, buurt of wijk mag verkennen.  Hoe ouder het kind, hoe 

roter de actieradius.  Kinderen op oudere leeftijd nemen vaker eenvoudige barrières en kunnen zelfstandig 

oversteken.   

Op de kaart staan de fysieke barrières en  de speelbuurten weergegeven. De rode lijnen zijn barrières voor kinderen 

tot 12 jaar en de roze voor kinderen tot 8 jaar. Jongeren (12+) zijn mobieler en voor hen gelden deze barrières niet. 

Over de sport- en ontmoetingsruimte voor jongeren wordt in een aparte paragraaf ingegaan.  
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De wijk Binnenstad  wordt onderscheiden in 6 speelbuurten, te weten: 

 
• Buurt 1. Wijk C west;  

• Buurt 2 Wijk C oost/Breedstraat/Plompentorengracht e.o.;  

• Buurt 3. Nobelstraat; 

• Buurt 4. Nieuwegracht-Oost/ Lange Nieuwstraat; 

• Buurt 5. Lange Nieuwstraat/ Springweg/ Geertebuurt; 

• Buurt 6. Hooch Boulandt/ Bleekstraat e.o.   

 
Buurt 1 Wijk C west 

Deze buurt wordt doorsneden door de Sint Jacobsstraat waardoor het oostelijk deel binnen speelbuurt 2 valt. Voor 

buurt 1 kan met 1 speelplek voor beide doelgroepen worden voorzien in de formele behoefte. Op dit moment zijn er 

twee speelplekken met zelfs overlappende actieradia. Voorgesteld wordt om een de plek D. van Zuylenstraat (B08) 

meer te richten op de kinderen en de plek Past. Van Nuenenhof (B06) meer voor de basisschooljeugd met iets 

uitdagender toestellen. Voor het trappen van een balletje voor de oudere jeugd moeten ze naar de voetbalkooi aan 

de Van Wijkckskade (B02). Informeel voetballen voor de jongere jeugd kan een beetje op de speelplekken en op het 

plein bij de Kamer van Koophandel (buiten kantoortijden). 

 

Buurt 2 Breedstraat/Plompetorengracht 

In deze speelbuurt liggen 3 speelplekken en twee niet openbare hoven. Alle drie de speelplekken zijn nodig en 

hebben een functie. Vooral de voetbalkooi aan de Van Wijckskade (B02) is belangrijk voor de jeugd. Ze kunnen hier 

naar hartenlust een balletje trappen, al moet de kooi wel worden gedeeld met de jongeren. 

De speelplek in het Lauwerhof (B03) is eigenlijk geen speelplek te noemen. Een zandbak en een duikelrek geven een 

speelmogelijkheid. Voor de jeugd is dit niet echt aantrekkelijk. Wel is de reservering van de ruimte belangrijk voor 

informeel spel. Wellicht dat hier een spelkist met losse materialen extra uitdaging kan bieden, waarbij de ouders een 

sleutel hebben of een paar skelters om te fietsen om de watertoren. 

 

De speelplek Wolvenplein ligt wat achteraf en lijkt niet veel gebruikt. Toch vervult de plek een belangrijke functie voor 

de kinderen en jeugd in deze hoek van de Binnenstad qua locatie. De inrichting zou wat opener kunnen vanwege het 

gebrek aan toezicht hier. De Waterkant aan het Wolvenplein zou met een leuk ingericht terrasje langs het water vorm 

kunnen geven aan ontmoeting en vissen en als opstapplaats voor het schaatsen in de winter.  

 

In de Begijnenhof ligt een speelplek die niet van de gemeente is. Deze plek is niet openbaar toegankelijk en is alleen 

voor de kinderen die hier direct omheen wonen te gebruiken. In de Wijde Begijnenhof ligt een binnenplein zonder 

speeltoestellen, maar is wel geschikt voor spel voor de aldaar woonachtige kinderen. Het is niet openbaar 

toegankelijk. Beide zijn belangrijke veilige en aanvullende (informele) speelruimten. 

Buurt 3 Nobelstraat 

In de buurten direct om de Nobelstraat wonen weinig kinderen. De Universiteit en kantoren bezetten hier een groot 

deel van de panden. Er is een goede uitloopmogelijkheid naar het Lucasbolwerk, waar eventueel passende 

speelruimte vormgegeven zou kunnen worden bij bewonersaanvragen. De fontein die hier staat biedt in de zomer 

leuke speelmogelijkheden. Ook de start van de Utrecht Skate Parade biedt een mogelijkeheid voor met name de 

oudere  jeugd. 

Buurt 4 Nieuwegracht-oost 

Binnen de buurt Nieuwegracht-oost liggen 2 speelplekken. Beiden liggen decentraal ten opzichte van waar de 

kinderen en jeugd wonen. De behoefte aan speelplekken is in deze buurt groter, maar kan niet binnen de bebouwing 

worden ingepast. De aanwezige speelplekken zijn in ieder geval nodig en dienen behouden te blijven. 

Naast de plekken zijn er verschillende binnentuinen. Deze lenen zich soms goed voor kinderen en jeugd om beschut 

te spelen. Overwogen kan worden om via een speelprikkelactie deze tuinen wat speelser te maken. Denk aan 

uitdelen/verkopen van knikkertegels, hinkeltegels, gekleurde tegels etc. 

Een van de speelplekken is het schoolplein van de Vrije School (B09). Hier staan enkele speel- en sporttoestellen op 

een verhard plein. De speeltoestellen staan achter een hoog hek dat op slot gaat en de sporttoestellen (basket en 

tafeltennistafel) blijven toegankelijk buiten schooltijd. Aan de grafitti kan worden opgemaakt dat de jongeren deze 
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plek gebruiken om te ontmoeten en sporten. Het zicht op het plein is een aandachtspunt voor goed gebruik. Omdat 

er geen sportvoorzieningen in de buurt zijn is deze plek erg belangrijk voor de jeugd en jongeren. 

De tweede plek is de plek op de Lepelerburg. Een open plek met speeltoestellen en een laag hek erom voor de 

kinderen en jeugd. De plek is slecht bereikbaar door de drukke Herenstraat en Lepelerburg. De inrichting is niet 

afgestemd op de hoge gebruiksdruk en vraag vanuit de buurt. De plek zou zich prima lenen voor bredere doelgroepen 

(0 t/m 99 jaar) en activiteiten en zo kunnen functioneren als een buurtontmoetings- en beweegplek. 

 

Om voor een betere spreiding en bereikbaarheid te zorgen kan bij behoefte aan meer speelruimte aan de zuidkant 

van de speelbuurt in samenhang met Speelbuurt 5 op de Zonnenburg speelruimte worden ingericht. De inrichting zou 

niet traditioneel moeten zijn, maar kunnen passen in een speel- en wandelroute voor de ouders met op iedere plek 

wat nieuws te ontdekken. Verder ontbreekt het aan trapveldjes voor de jeugd. Door eenvoudige houten palen te 

plaatsen in de stadswal kan hiertoe aanleiding worden gegeven. Ook klappaaltjes die in de verharding liggen kunnen 

hier invulling aan geven op de pleintjes en in de hofjes. 

 

Buurt 5 Lange Nieuwstraat/ Springweg/ Geertebuurt 

Deze speelbuurt wordt voor de kinderen in tweeën gesplitst door de gracht, die door de jeugd wel overgestoken 

wordt. Ten oosten ervan liggen geen speelplekken in de buurt en laat de ruimte dit ook niet toe. Wel zijn in deze 

buurt binnentuinen te vinden, niet openbaar maar wel toegankelijk voor omwonenden. De speelplek Wijde Doelen 

(B16) is decentraal gelegen maar biedt een mooie uitloopplek voor de ouders met kinderen.  

Door deze plek te verbinden in routing met andere speelplekken in de stadswalparken wordt gestimuleerd om ook de 

speelplekken verder weg te bezoeken. 

Door de reconstructie en nieuwbouw van appartementen zal de vraag naar speelruimte voor de kinderen tot en met 

5 jaar zeker gaan toenemen de komende jaren. 

 

Aan de westkant van de gracht liggen 4 kleine speelplekken. De plekken Andreashof (B13) en Springweg (B14) 

bestaan uit een zandbak in een hof en hebben alleen een functie voor direct omwonenden. Deze plekken kunnen 

behouden blijven mits de omwonenden het onderhoud van de zandbak op zich nemen. De ruimte laat hier niet toe 

om speeltoestellen te plaatsen of een meer openbare speelplek van te maken. 

Voor de noordkant van de buurt is de speelplek Jacobsgasthuissteeg (B11) de aangewezen speelplek. Deze plek ligt 

niet optimaal aan het eind van een doodlopende straat, maar biedt in ieder geval veilige speelruimte. Hier zou net als 

bij de plek Lauwerhof (B03) een spelkist extra speelmogelijkheden kunnen bieden. Vanwege het tekort aan 

speelruimte kan de plek blijven bestaan, maar ligging, gebruik en inrichting zijn niet optimaal en ook niet te 

optimaliseren. 

 

De plek Korte Rozendaal (B15) is net heringericht en biedt met enkele speeltoestellen leuke speelruimte aan kinderen 

en jongere jeugd. Deze plek heeft zijn functie voor het zuidelijke deel van Geertebuurt en Lange Nieuwstraat.  

 

Voor de jeugd is er veel te weinig speel- en beweegruimte. Eigenlijk moet (groene) speelruimte in het 

Pelmolenplantsoen worden aangeboden met een klein trapveld en enkele uitdagende toestellen. 

Buurt 6 Hooch Boulandt/ Bleekstraat e.o. 

Deze buurt heeft een langgerekte vorm. Aan de zuidkant ligt Bleekstraat e.o. met een eigen sociale beleving. Hier 

liggen plekken die meer dan ruim invulling geven in de behoefte. Er zou met minder voorzieningen gedaan kunnen 

worden. De plek Vaartsestraat Basket (B19) heeft met name een functie voor de jongeren, maar de jeugd kan er ook 

terecht. De Vaartsehof Voetbalkooi (B17) samen met de speelplek Vaartsehof (B18) zijn de centrale speelruimte voor 

de buurt. De plek Jeremiestraat (B20) is heel ruim ingericht en hoeft voor de jeugd geen functie meer te vervullen. Die 

kunnen naar de Vaartsehof om samen met andere jeugd te spelen en sporten. 

 

Aan de noordkant ligt het Moreelsepark met daarin een speelruimte en een schoolplein van De Twijn. Deze ruimte 

leent zich goed als centrale ontmoetings- en speelruimte van Hooch Boulandt. Het voorzieningenniveau zou beter op 

een bredere doelgroep en een hoge gebruiksdruk afgestemd kunnen worden. Er moet in ieder geval mogelijkheid 

Schoolpleinen en speeltuinen 

Schoolpleinen zijn belangrijke speel- en verblijfsplekken voor de kinderen uit de buurt. Zeker als er geen of 

onvoldoende plekken zijn dan kunnen schoolpleinen een nuttige rol vervullen. Om dit te stimuleren is door de 
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gemeenteraad in november 2007 het amendement 'Speelplekken voor de buurt' aangenomen. Met de bedoeling om 

meer speelplekken te creëren door zoveel mogelijk  schoolpleinen openbaar toegankelijk te maken. Juridisch zijn de 

schoolbesturen  – en niet de gemeente – eigenaar van de schoolpleinen en zij zijn dus ook verantwoordelijk voor het 

terrein. In de praktijk worden scholen geconfronteerd met vandalisme of onveiligheid, om dit tegen te gaan worden 

veelal hekken om de schoolpleinen geplaatst die na schooltijd op slot gaan.  De ervaring leert dat schoolbesturen en 

schooldirecties niet onwelwillend staan tegenover het openstellen en openbaar toegankelijk maken van de 

schoolpleinen.  

De schoolpleinen en speeltuinen worden in principe niet als openbare speelruimte gezien. Toch zijn enkele 

schoolpleinen in Binnenstad openbaar toegankelijk.  

 

De speeltuinen  kennen openingstijden en soms worden toegangsprijzen gevraagd. Er is bijna altijd sprake van een 

situatie waarbij onder toezicht wordt gespeeld. In veel wijken zijn de speeltuinen wel een belangrijke aanvulling van 

het tekort aan formele speelruimte en bieden ze vaak speelmogelijkheden die in de openbare ruimte beheertechnisch 

niet haalbaar zijn. De meeste speeltuinen maken momenteel deel uit van het aanbod van de wijkwelzijnsorganisatie. 

Het toezicht wordt uitgeoefend door gekwalificeerde kinderwerkers.  

In Binnenstad ligt de speeltuin de Kleine Dom.  De kinderen uit de Binnenstad kunnen ook gebruikmaken van de 

speeltuinen in het Griftpark en de  speeltuin aan de Abstederdijk (sportspeeltuin Oost). 

 

 

Jongeren in de Binnenstad 

Bij jongeren ligt het accent niet meer op spelen, maar om sport en ontmoeting. Het 'informele' spelen is het 

ontmoeten op straat geworden. Hiervoor kiezen de jongeren zelf hun plek uit en maken ze gebruik van aanwezige zit- 

en ontmoetingsaanleidingen die daar al dan niet specifiek voor zijn aangebracht. Het formele sporten en ontmoeten 

gebeurt op de formele sportplekken. Jongeren kunnen en mogen zelfstandig verder van huis. De ligging van de 

voorzieningen mag dan ook wat verder weg zijn. Echter ook jongeren hebben graag plekken in hun eigen wijk of zelfs 

in hun buurt, waar ze vlak voor of na het eten kunnen sporten en ontmoeten 

 

Sport- en ontmoetingsplekken 

De Binnenstad kent geen specifieke gemeentelijke  sportvoorziening of accommodatie. Wel zijn er op dit moment 6 

plekken geschikt voor jongeren om gebruik van te maken. Dit is gezien het aantal in Binnenstad wonende jongeren 

tot en met 18 jaar voldoende.  

 
Gezien het aantal jongeren zouden er op dit moment in totaal geen No Problemplekken nodig zijn, waar 's zomers ook 

na 22.00 uur gesport en ontmoet kan worden. In totaal zouden er 5 sportplekken moeten zijn met daarbij een Stay 

Aroundplek. Verspreid over de wijk zijn verder circa 10 locaties nodig met een bankje of een muurtje waar kleine 

groepjes jongeren even met elkaar kunnen kletsen en de laatste nieuwtjes uitwisselen. Circa 50% van het ontmoeten 

regelt zichzelf. Deze 15 Kiss & Greetplekken zijn van nature aanwezig in Binnenstad. Belangrijke ruimten zijn daarbij 

vooral de groene stadswallen en het winkelcentrum.  

 

Belangrijke aandachtspunt is dat bijna alle plekken gedeeld moeten worden met de jeugd en de studenten, dit zorgt 

soms voor gebruiksconflicten. Ambitie voor de sport- en ontmoetingsruimte voor jongeren is:  

• zorgen voor meer trapvelden in en om de Binnenstad (palen in het groen op de stadswal, klappaaltjes op de 

pleinen etc.); 

• zorgen voor nog twee multifunctionele sportvelden (Moreelsepark, Lepelenburg); 

zorgen voor voldoende ontmoetingsaanleidingen op bestaande sportplekken. 
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City en Winkelgebied 

Er wonen in City en Winkelgebied nog geen 80 jongeren. De verwachting is wel dat  dit aantal stijgt tot rond de 120 de 

komende tien jaar. Voor hen kan met een sport- en ontmoetingsplek in de behoefte worden voorzien. Op dit moment 

is er geen sportmogelijkheid in de buurt. Wel kunnen de jongeren naar de halfpipe aan het Paardenveld, het 

Moreelsepark en de voetbalkooi Van Wijckskade. Dit is voldoende. 

Geadviseerd wordt om de locatie Moreelsepark uit te breiden met een multifunctionele sportvoorziening. Daarnaast 

zitmogelijkheden bij te plaatsen op het Paardenveld. Hier is de half pipe ook in gebruik als podium voor graffiti 

artiesten. Overwogen kan worden dit te verruimen door betonwandjes te plaatsen 

Woongebied 

Er wonen in deze wijk circa 350 jongeren en dit aantal neemt iets toe de komende jaren naar circa 400. Dit is 

afhankelijk van de woningbezetting. Voor de jongeren zijn 1 No Problemplek, 4 sportplekken met daarbij een Stay 

Aroundplekken en 10 What’s Upplekken nodig.  Op dit moment zijn er 6 plekken voor hen in de wijk. Twee goed 

ingerichte plekken aan de Van Wijckskade en de Vaartsehof. De overige plekken zijn wat beperkter ingericht met een 

enkele basket of half pipe. Al deze plekken moeten gedeeld worden met de bijna 300 jeugdigen en een deel van de 

2.500 studenten.  

 

Wel kan er nog informeel gevoetbald worden op de stadswallen en de pleinen rondom kerken in binnenhoven en 

parkeerplaatsen. Al met al voldoende plekken met een redelijk goede spreiding. De plek aan in het Moreelsepark kan 

fungeren als No Problemplek.  Er is een groot tekort aan trapvelden voor de jeugd en jongeren. Gekeken moet 

worden naar uitbredingsmogelijkheden en extra voorzieningen daar waar ruimte. Een multifunctionele voorziening 

zou goed passen bij de huidige plekken in het Moreelsepark en de Lepelerburg. Verder zou het informele voetballen 

gestimuleerd kunnen worden door bijvoorbeeld mohicans van Velopa of houten palen in de velden van de 

stadswallen. 

 

In de omgeving van enkele voorzieningen ontbreekt het aan ontmoetingsaanleidingen. In uitgaansgebieden blijft dit 

moeilijk qua vandalisme. Betonelementen zouden daar een oplossing voor kunnen zijn. Verder kan het zicht op het 

schoolplein van de Vrije School de plek veiliger gemaakt kunnen worden. 

 

TOT SLOT 
 

Algemeen 
Het college staat een stad voor ogen waar kinderen naar hartenlust buiten kunnen spelen en waar jongeren elkaar 

buiten kunnen ontmoeten. In het Collegeprogramma staat deze ambitie uitdrukkelijk genoemd. Om deze ambitie 

concreet te maken hebben wij in 2009 met de speelruimtenota 'Geef Jeugd de Ruimte' dit uitgewerkt tot de zgn. 

'Utrechtse norm'. Tevens hebben wij besloten om voor alle wijken een wijkspeelruimtekader op te stellen. 

Wil de nota ‘Ruimte voor de jeugd!’ echt impact hebben, dan moet er stadbreed meer aandacht voor speelruimte 

komen in Utrecht. Het delen van kennis omtrent speelonderwerpen op stedelijk niveau kan bijdragen aan een 

kindvriendelijker inrichting. Het behoeftegericht werken is daarbij een aandachtspunt, echter lang niet altijd is de 

wens van de bewoners de beste speelontwikkeling.  

Door het intersectorale karakter, de veiligheidswetgeving (WAS) en de zeer uiteenlopende wensen en klachten van 

bewoners zijn beleid en beheer t.a.v. speelvoorzieningen complexer dan in eerste instantie lijkt.  Daarnaast worden 

beheerders geconfronteerd met beperkte middelen en de verhevigde overlastperceptie in de omgeving van lawaai 

makende kinderen en hangjongeren. 

 

In de beheertaak ligt in de komende jaren dan ook een grote uitdaging. Aangezien er naar verwachting weinig 

aanvullende investeringsmiddelen beschikbaar komen, zal de realisering van de plannen grotendeels via de 

instandhoudingsbudgetten plaats moeten vinden. Mogelijk liggen er kansen (indien door bewoners ingebracht) om 

met leefbaarheidsbudgetten speelruimte te realiseren of te vernieuwen. Reden om de beschikbare middelen effectief 

in te zetten en planmatig om te gaan met de aanwezige speelruimte. In tijden van bezuinigingen is het verstandig  om 

bij het toekennen van leefbaarheidsbudgetten aan plantoetsing te doen. Verder liggen er kansen om met 

leefbaarheidsbudgetten en investeringen vanuit stadsontwikkelingen speelruimte te realiseren of te vernieuwen. 

 

 

Het delen van kennis omtrent speelonderwerpen op stadsbreed niveau kan bijdragen aan een kindvriendelijker 

inrichting.  
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In 2013 wordt het wijkgroenplan voor de wijk Binnenstad gemaakt het advies is om daar aansluiting te zoeken en de 

kansen te verzilveren om spelen en groen met elkaar te verbinden. Gezien het karakter van de Binnenstad als 

'huiskamer van de stad Utrecht' is de openbare ruimte voortdurend in verandering. In aansluiting op al deze 

ontwikkelingen liggen er dus volop kansen om meer en goede speel- en verblijfsruimte voor de jeugd te realiseren 

 

 

_____________________________________ 
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BIJLAGEN PLEKKENTABEL EN TEKENING 

In de plekkentabel zijn alle speelplekken opgenomen zoals genoemd in de inventaris van Dienst Stadsbeheer in 2011. 

In de verschillende kolommen zijn opgenomen: 

• pleknummer 

• straatnaam 

• leeftijdsgroep waarvoor de plek is ingericht 

• leeftijdsgroep die wordt geadviseerd 

• type plek 

• speciale inrichtingskenmerken 

• aantal toestellen 

• aantal speelaanleidingen 

• omschrijving ontwikkelingsrichting 

• inschatting van noodzaak plek de komende 20 jaar 

 

Op de kaart staat een overzicht van de speelplekken met daarbij een aanduiding van de leeftijdsgroepen waarvoor de 

plek is ingericht in de huidige situatie. Daarnaast is de adviessituatie weergegeven (de leeftijdsgroep(en) waarvoor de 

plek ingericht moet worden) en worden de plekken genoemd die kunnen komen te vervallen of nieuw gezocht 

moeten worden. De schoolpleinen en speeltuinen zijn met nummer ter informatie opgenomen, evenals de 

sportlocaties met een aanduiding. 

 

 
pleknr. pleklocatie wijk doelgroep doelgroep 

advies

typ plek specificatie aantal 

toestellen

aantal 

prikkels

korte omschrijving ontwikkelingsrichting nodig         

20 jaar

B01 Wolvenplein Woongebied 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar speelplek achter huizen 5 speelplek handhaven wat meer open maken en omgeving van de 

speelplek meer betrekken door met speelprikkels ligging plek te 

accentueren, bij reconstructie goed ontwerp laten maken waarbij 

gebruiksfunctie meer tot zijn recht komt

ja

B02 van Wijckskade Woongebied 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar sportplek voetbalkooi 2 belangrijk trapveld voor noordkant Binnenstad ja

B03 Lauwerhof Woongebied 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar speelplek zandbak en 

duikelrek in 

hofje

2 2 beperkt inrichten voor 0-5, voorkeursituatie spelkist voor bewoners 

zodat ze voor bredere doelgroep wat kunnen beheren

nee

B04 Oranjehof Woongebied 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar speelplek 5 1 kleine plek voor jongste doelgroep handhaven vanwege geisoleerde 

ligging buurt

nee

B05 Waterstraat Woongebied 6 t/m 18 jaar boventallig sportplek basket 1 plek lijkt niet gebruikt, kerken bovendien kansen voor groene 

postzegelparken

nee

B06 Pastoor van Nuenenhof Woongebied 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar speelplek 5 1 uitdagende toestellen voor de jeugd toepassen bij vervanging 

(schommel, klimmen, draaien).

ja

B07 Paardenveld Woongebied 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar sportplek skatebaan 

halfpipe

1 0 belangrijke plek voor de grafityartists en afspreekpunt voor de 

jongeren

ja

B08 Dirck van Zuylenstraat Woongebied 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar speelplek hof achter 

huizen met hek

6 0 achter huizen niet geschikt voor oudere jeugd, hier inrichting voor 

jongste doelgroep, openingstijden zo ruim mogelijk houden m.n. in 

de zomer

ja

B09 Hieronymusplantsoen Woongebied 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar speel- & 

sportplek

tevens 

schoolplein, 

basket

4 1 zicht verbeteren ja

B10 Lepelenburgstraat Woongebied 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar speelplek stadswal 5 1 centrale parkplek voor heel Binnenstad, inrichting mager voor de 

gebruiksdruk, opwaarderen met uitdagende voorzieningen, voorkeur 

hier ook sport van schoolplein heen brengen zodat aantrekkelijker en 

meer open sportplek ontstaat voor bredere doelgroepen

ja

B11 Jacobsgasthuissteeg Woongebied 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar speelplek achter huizen 3 0 beperkt inrichten voor 0-5, voorkeursituatie spelkist voor bewoners 

zodat ze voor bredere doelgroep wat kunnen beheren

ja

B12 Nieuweroord/Moreelsepark Woongebied 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar speel- & 

sportplek

tevens 

schoolplein

5 10 centrale speel- en sportruimte voor alle leeftijden, inrichting hier beter 

op afstemmen (m.n. multifunctionele sportvoorzieningen)

ja

B13 Andreashof Woongebied 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar speelplek zandbak in 

hofje

1 hofplek in onderhoud bij bewoners brengen nee

B14 Springweg Woongebied 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar speelplek zandbak in 

hofje

1 hofplek in onderhoud bij bewoners brengen nee

B15 Korte Rozendaal Woongebied 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar speelplek 3 0 net nieuwe plek voor met name kinderen en jeugd tot een jaar of 8 ja

B16 Wijde Doelen Woongebied 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar speelplek 7 2 zorgen voor voldoende uitdaging voor de jeugd, kijken of er 

eenvoudig trapveldje in de buurt kan worden gemaakt

ja

B17 Vaartsehof Voetbalkooi Woongebied 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar sportplek voetbalkooi 2 vooral voor jeugd belangrijk uit deze hoek, maar ook voor jongeren 

belangrijke plek

ja

B18 Vaartsehof Woongebied 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar speelplek ttt 8 0 plek is voor weinig kinderen bereikbaar, kan met minder 

speeltoestellen toe

ja

B19 Vaartsestraat Basket Woongebied 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar sportplek basket 1 0 mooie locatie voor ontmoeting en sport voor jongeren, wat te zien 

en te doen, mogelijk zitmogelijkheden uitbreiden

nee

B20 Jeremiestraat Woongebied 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar speelplek 7 0 plek is voor weinig kinderen bereikbaar, kan met minder 

speeltoestellen toe

nee

BZ01 Zoekgebied Zonnenburg zoekgebied 

Woongebied

geen 0 t/m 11 jaar speelplek & 

trapveld

leuke groene natuurlijk ogende plek realiseren met eenvoudig 

trapveld en uitdagende toestellen

ja

BZ02 Zoekgebied Sterrenburg zoekgebied 

Woongebied

geen 6 t/m 11 jaar speelplek & 

trapveld

leuke groene natuurlijk ogende plek realiseren met trapveld en 

uitdagende toestellen

ja

 
 

 

 
 

 


