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Wijkspeelruimte in Noordwest

In mei 2009 stelde de gemeenteraad de nota Speelruimte
vast met de titel ‘Geef jeugd de ruimte!’. Deze nota vereist
het opstellen van wijkspeelruimteplannen voor de wijken van
Utrecht. ‘Wijkplannen’ om maatwerk te kunnen leveren.
Totstandkoming
Het onderwerp speelruimte is een integraal onderwerp
waarbij vele partijen betrokken zijn. Binnen de
gemeente hebben we aansluiting gezocht bij de meest
uiteenlopende vakgebieden en ontwikkelingen. Buiten
de gemeente hebben we samenwerking gezocht met
de woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Het
Wijkmanagementoverleg van de wijk is nauw betrokken
geweest bij het opstellen van dit document, dat een
uitgewerkt kader biedt op wijkniveau, met enerzijds een
grondige analyse van wat er nodig is en anderzijds een
aantal meer en minder concrete uitwerkingsrichtingen.
Het document (en het proces om hiertoe te komen) is
daarmee een afwegingskader voor verdere uitwerking
en biedt een directe opstap om samen met betrokken
partijen te komen tot een concreet uitvoeringsplan met
prioritering en dekkingsvoorstellen.

Analyse
De analyse van de speelruimte in de wijk kent drie
stappen: er is in kaart gebracht wat en waar de formele
speelruimte is binnen een wijk, welke rol voorzieningen
spelen (schoolpleinen, beheerde speeltuinen
en (openbare) sportvelden) en ten slotte zijn de
mogelijkheden van informeel spelen geïnventariseerd.
Uit de analyse blijkt onder andere dat het goed
uitwerken en toepassen van de Jantje Betonnorm (ook
wel 3% norm) (zoals besloten door het college) een
wijkoverstijgende kwestie is; aanvullende besluitvorming
hierover volgt apart.

en andere wijkbewoners (met of zonder kinderen).
Uit bestaande contacten met deze groepen volgen
aanbevelingen voor de speelruimte. Bronnen waren
bijvoorbeeld: uitkomsten van de Kinderraadsvergadering
(kinderen 10-12 jaar), wijkraad (bewoners), U-Shake
(denktank), aanvragen leefbaarheidsbudget (bewoners
en hun kinderen). Daarnaast zijn voor Noordwest
jongeren op straat geïnterviewd.

Bevindingen
Belangrijke inhoudelijke bevindingen voor Noordwest
zijn:
1. Er is een impuls nodig voor de kwaliteit van de
openbare ruimte.
2. Informeel spelen is van het grootste belang.
3. Aandacht is nodig voor de groep jongste kinderen, tot
4 jaar.
4. Aandacht is nodig voor ‘beschermd spelen’, op de
speeltuinen met toezicht.
Bovenstaande bevindingen zijn de opmaat voor concrete
uitvoeringsrichtingen en maatregelen op verschillende
termijnen (korte en langere termijn en dromen over
toekomst) om de speelruimtesituatie in de wijken verder
te verbeteren.

Participatie
Bij het opstellen van dit document is gebruik gemaakt
van wat niet-professionals vinden van de speelruimte in
de wijk, waar knelpunten zitten en waaraan behoefte is
binnen de wijk. Op heel veel manieren is er contact met
gebruikers en andere belanghebbenden bij speelruimte.
Doelgroepen zijn: jonge kinderen (tot 4 jaar) en hun
ouders, kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren
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Totstandkoming

We hanteren in het speelruimtebeleid
de volgende terminologie:
•

Kinderen: leeftijd 0 tot 12 jaar

•

Jongeren: 12 tot 18 jaar

Jeugd:
		

•

Intro en positionering
Voor Noordwest is er een wijkspeelruimteplan dat
dateert uit 2002. De informatie in dit plan was een
van de vele kennisbronnen bij het opstellen van dit
document. Daarnaast heeft de gemeenteraad in mei
2009 de nota Speelruimte vastgesteld, opgesteld
door DMO. Deze heeft als titel ‘Geef jeugd de
ruimte!’. Dit motto is de leidende gedachte van al het
speelruimtebeleid. Bij speelruimte gaat het over jeugd
van 0 tot 18 jaar. ‘Spelen’ is voor de groep van 12 tot 18
een term die misschien niet helemaal adequaat is. Voor
hen zal het meer om ontmoeten of om sporten (skaten,
basketbal, voetbal) in de openbare ruimte gaan. Even
goed is daar ook zowel fysieke als figuurlijke ruimte voor
nodig.
De rol van DMO bij speelruimte is de visie, samengevat
in ‘Geef jeugd de ruimte!’, uitdragen binnen en buiten
de gemeente en deze in nauwe samenwerking met
alle betrokken partijen concreet uitwerken in tien
wijkspeelruimteplannen voor de tien wijken van Utrecht.
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Er zijn veel verschillende disciplines die te maken hebben
met spelen en jeugd in de openbare ruimte. Denk
bijvoorbeeld alleen al aan de verschillende invalshoeken
beheer, ontwerp of gebruik van de openbare ruimte. In
dit verhaal komen die verschillende blikken bij elkaar.
Het is daarmee niet een aantal projecten met een nietje
erdoor. Het geeft richting waar ook anderen inspiratie uit
kunnen halen en vormt een afwegingskader voor verdere
prioritering en uitwerking.

Betrokken professionals
Er zijn veel vragen te stellen over hoe het met
speelruimte gesteld is. Voor het vinden van antwoorden
op die vragen is een heel aantal gemeentelijke
diensten nodig. Gezien de wijkgerichte insteek van de
speelruimteplannen is het Wijkmanagementoverleg
(WMO) van de wijk een belangrijke gesprekspartner.
Zowel als groep als met de individuele leden van
het overleg. Specifiek voor Noordwest is ook Mitros
(woningcorporatie) aanwezig geweest bij bespreking in
het WMO.

Naast kennis over de wijk is ook vakinhoudelijke
kennis nodig. Die hebben we binnen de gemeente
gezocht bij Stadswerken, Stedelijk Beheer Spelen en bij
Stadsontwikkeling, Stedenbouw en Planologie. Deze
collega’s hebben veel bijgedragen met hun kennis over
respectievelijk beheer en onderhoud van speeltoestellen
of speelplekken en informeel spelen en de inrichting van
de openbare ruimte.
Tenslotte hebben we binnen de gemeente aansluiting
gezocht bij de meest uiteenlopende vakgebieden
en ontwikkelingen. Variërend van het effect van
buitenspelen op de gezondheid, zoals het voorkomen
van obesitas (GG&GD) tot mogelijkheden voor
het combineren van natuureducatie (Natuur- en
Milieucommunicatie) met speelgelegenheden of kinderen
in het lokale verkeer. Ook DMO-onderwerpen zoals
schoolpleinen, sportvelden (zoals Cruyff Courts en
Krajicek Playgrounds) en beheerde speeltuinen hebben
een plek gekregen in deze analyse.
Buiten de gemeente zijn behalve de woningcorporaties
de welzijnsorganisaties relevant. In Noordwest is dat

kinderen en jongeren,
van 0 tot 18 jaar.

Portes en met haar vier beheerde speeltuinen vervult
deze organisatie ook een belangrijke rol voor spelende
kinderen in de wijk. Informatie over die beheerde
speeltuinen in dit plan is direct van Portes afkomstig.
Om landelijke kennis en expertise op het gebied van
speelruimte en openbare ruimte voor jongeren aan
te kunnen spreken en voor ondersteuning tijdens het
proces, hebben we OBB-Ingenieursbureau ingehuurd
om te helpen met maken van de eerste analyses. Los van
kennis en ervaring op het gebied van speelruimte is ook
het onderwerp ‘jongeren in de openbare ruimte’ hen
niet vreemd. Zij hebben op basis van hun expertise een
inschatting gemaakt van het benodigde aantal en type
plekken voor kinderen en jongeren per buurt.
Daarnaast zijn we zelf gericht op zoek gegaan naar
kennis en uitwisseling over onderwerpen zoals ontwerp
van de openbare ruimte, routes die kinderen nemen,
natuurlijk spelen en dergelijke.

5

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Los van de wijkspeelruimteplannen komt uit de nota
Speelruimte een aantal wijkoverstijgende onderwerpen
naar voren die een stedelijke blik vereisen. Parallel aan
het proces om te komen tot wijkspeelruimteplannen zijn
we deze onderwerpen aan het uitwerken:
• implementeren van de 3%-norm voor speelruimte
• jongeren in de openbare ruimte
• vinden van fondsen om speelruimte te financieren
• positioneren van informeel spelen.

Participatie: betrokken niet-professionals
Het onderwerp ‘participatie’, hier gebruikt als
verzamelnaam voor de inbreng van allerlei ‘nietprofessionals’, staat weergegeven in Hoofdstuk 2.
In een overzicht geven we aan wat er al aan contacten
met deze groepen is en wat daar uitkomt waar we
rekening mee moeten houden. Daarnaast hebben we een
extra participatieproject gedaan, speciaal gerelateerd
aan dit wijkspeelruimteplan.
Via onze blik op participatie hebben we geprobeerd een
stem te geven aan de groep waar het bij speelruimte
echt om gaat, namelijk de bewoners van Utrecht
onder de 18 jaar. Tegenover hun belang staat vaak
het belang van omwonenden die op de een of andere
manier overlast ervaren of hier bang voor zijn. Hoewel
begrijpelijk en lang niet altijd onterecht, willen we in de
wijkspeelruimteplannen dit geluid niet als uitgangspunt
nemen. Waar dit relevant is of om een oplossing vraagt,
komt dit vanzelf wel naar boven.

We hebben gedacht vanuit ruwweg vier
doelgroepen:
• kinderen van onder de vier (en logischerwijs hun
ouders)
• basisschoolkinderen
• jongeren, van 12 tot 18 jaar
• overige buurtbewoners, waaronder omwonenden
van plekken waar kinderen of jongeren spelen of
samenkomen, zelf wel of niet met kinderen.

Tenslotte nog de opmerking dat we erg hechten aan
de mening van de wijkraad over speelruimte. Aan hen
vragen we met ons mee te denken over speelruimte op
een hoger schaalniveau dan de individuele speelplek.

Leeswijzer
Aan dit document liggen diverse analyses ten grondslag.
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Voor meer details over die analyses kunt u terecht in de
bijlagen.
De bijlagen bieden een andere, verder uitgediepte blik
op speelruimte. Het onderwerp speelruimte heeft een
caleidoscopische schoonheid die we hiermee recht
hopen te doen!
We beginnen met een beschrijving en analyse van wat er
is aan speelruimte in relatie tot wat er zou moeten zijn.
Wat er is, doen we in drie stappen:
1. Formele speelplek, hiervoor geldt het streefcijfer
van 3% van het oppervlak. Informatie hierover
is beschikbaar in de vorm van getallen over het
beschikbare oppervlak en een kaart, die ook een
beeld geeft van de spreiding en het soort plekken.
2. Voorzieningen, hiermee bedoelen we schoolpleinen,
speeltuinen en (openbare) sportvoorzieningen (zoals
Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds).
3. Mogelijkheden voor informeel spelen.
In Hoofdstuk 1 geven we een doorkijkje naar de
verwachte ontwikkeling van de wijk en wat spelen daarin
kan betekenen.
Hoofdstuk 2 bespreekt het onderwerp participatie.
Hoofdstuk 3 formuleert de conclusies. Hierbij lopen we
een checklist langs van punten waarop we aangeven
hoe de wijk ervoor staat. Op basis van de analyse, de
participatie en de conclusies, formuleren we hier ook
een ambitie die richting geeft aan hoe de wijk zich zou
kunnen ontwikkelen op speelruimtegebied.
In de bijlagen zijn opgenomen de blik van de
bevolkingsonderzoeker, de wijkkenner, de
speelruimtedeskundige, zowel op kinderen als op
jongeren, de blik op het schoolplein, informeel spelen en
de blik van de ontwikkelaar van de stad en natuurlijk de
blik van de jongeren zelf.
We eindigen met het benoemen van een aantal
maatregelen. Deze zullen niet perse betrekking hebben
op grote investeringen (bij het traject om te komen tot
speelruimteplannen voor elke wijk is ook geen groot
budget beschikbaar), maar juist vaak gaan over relatief
simpele ingrepen met veel effect of over het slim gebruik
maken van bestaande middelen. Daarnaast beschrijven
we maatregelen die op middellange en langere termijn
bij kunnen dragen aan het realiseren van de ambitie,
“Geef jeugd de ruimte!”.
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1. Beschrijving situatie

1.1 Demografie

1.2 Typologie van de wijk

Noordwest is een wijk met relatief weinig minderjarige
bewoners. De verwachting is dat het aantal kinderen in
de wijk in de komende jaren veel minder zal toenemen
dan gemiddeld in Utrecht. Op dit moment wonen er in
de wijk Noordwest circa 6.100 jeugdigen (0 tot 18 jaar).
In 2020 zullen dit er ongeveer 6.500 zijn. Dit betekent
een stijging met 6%, tegen 26% gemiddeld in Utrecht. In
Noordwest wonen iets minder (echt)paren met kinderen
dan gemiddeld in Utrecht.
Zowel in Zuilen als in Ondiep vindt in de nabije toekomst
veel nieuwbouw plaats, zodat in de toekomst de
bevolkingsprognose kan afwijken van wat nu bekend is.
Voor dit moment gaan we echter uit van wat we nu weten.

Noordwest is een zeer compacte wijk en zal dat ook
blijven na de diverse herstructureringen. Winst is
te behalen met dubbelgebruik van de ruimte. Voor
het behouden en versterken van de kwaliteit van de
openbare ruimte is samenwerking tussen gemeente en
bewoners nodig. Mensen in deze wijk leunen sterk op
de overheid. Allerlei instanties (school, welzijnswerk)
ervaren ze ook als overheid. De wijk heeft veel
onderhoud nodig, want de openbare ruimte wordt
intensief gebruikt.
Het aandeel flatwoningen in de wijk is met 25% relatief
laag, het aandeel boven- en benedenwoningen is
met eveneens 25% relatief hoog. De wijk kent relatief

Hoeveelheid jeugdigen in de verschillende leeftijdscategorieën in de gebieden
Gebied
Noordwest
Pijlsweerd
Ondiep, 2e Daalsebuurt
Zuilen-West
Zuilen-Noordoost
Bron: Bestuursinformatie, gemeente Utrecht

Aantal 0-3
1.763
208
426
482
647

4-12
2.588
257
654
604
1.073

13-18
1.767
184
528
366
689

Totaal onder de 18
6.118
649
1.608
1.452
2.409

weinig gebruiksgroen1 (1,9m² per inwoner). Dit zijn
bijvoorbeeld parken, trapveldjes of speelweides. Voor
Utrecht gemiddeld is dat 6 m2 per inwoner.
Pijlsweerd
In Pijlsweerd wonen de minste kinderen van de
hele wijk Noordwest, 649 in totaal. Er staan relatief
weinig eengezinswoningen, een soort bebouwing
waar potentieel veel kinderen wonen, en relatief veel
flats. In 15% van de huishoudens wonen kinderen. De
hoeveelheid gebruiksgroen ligt met 3m² per bewoner
iets hoger dan gemiddeld in Noordwest.
Pijlsweerd is een gemengde buurt, die ongeveer honderd
jaar geleden gebouwd is. In deze buurt komt een
aanzienlijk deel sociale woningbouw voor. Daarnaast
wonen er veel studenten, met een laag inkomen maar
hoge potentie. Tenslotte wonen er starters.
Ondiep
In Ondiep, 2e Daalsebuurt wonen in 19% van de gezinnen
kinderen. In totaal wonen er 1.608 jeugdigen in de
subwijk. De wijk kent relatief veel eengezinswoningen en
boven- en benedenwoningen. De bewoners van Ondiep,
2e Daalsebuurt beschikken met 0,3m² per bewoner over
het minste gebruiksgroen van heel Noordwest.
Ondiep vertoont een lichte ontwikkeling richting de
situatie in Pijlsweerd met meer stedelijk georiënteerde
bewoners. Het groen in Ondiep is zeer beperkt. Parkeren
beperkt de beschikbare ruimte voor spelen, omdat de
straten niet erg ruim opgezet zijn. In Ondiep staan grote
herinrichtingen op stapel.
Uit het wijkactieplan komen nog de volgende
opmerkingen over Ondiep:
• traditionele volksbuurt, sterke sociale verbanden met
bijbehorende spanningen
• rommelige openbare ruimte, weinig aantrekkelijke
ontmoetingsplekken

Er bestaat wel spanning tussen de ecologische oever van
de Vecht en het intensieve gebruik daarvan.
Zuilen-Noord/Oost is de meest kinderrijke subwijk
van Noordwest. In 27% van de huishoudens wonen
kinderen. In totaal wonen er 2.409 jeugdigen in ZuilenNoord/Oost. In de subwijk bevinden zich relatief veel
flatwoningen. De hoeveelheid gebruiksgroen bevindt
zich met 2m² op het gemiddelde van de wijk.
Uit het wijkactieplan voor Zuilen-Oost komen nog de
volgende opmerkingen:
• problematiek op het sociale vlak, fysieke peiler komt al
goed tot zijn recht, positieve ontwikkeling zichtbaar
• knelpunt centrale Prins Bernardplein bepalend voor
het woonklimaat: rommelige indeling, onveilige
uitstraling, verzamelplaats voor jongeren (is ruimte
ingericht voor en door jongeren in Christinaschool,
die terug zal komen in de nieuwbouw, is groot
succes). Het Prins Bernhardplein wordt opgeknapt,
hier ligt al een ontwerp voor.
• impuls wijkeconomie door recente komst van nieuw
winkelcentrum.
In Zuilen-West wonen in 20% van de gezinnen kinderen.
In totaal wonen er 1.452 kinderen in de subwijk.
Eengezinswoningen en boven- en benedenwoningen
komen in Zuilen-West iets vaker voor dan gemiddeld in
de wijk. De bewoners van Zuilen-West beschikken met
3m² per bewoner over iets meer gebruiksgroen dan
gemiddeld in Noordwest, maar nog steeds slechts de
helft van het gemiddelde aantal m2.

Zuilen
Zuilen heeft een wat betere autobereikbaarheid en is
minder georiënteerd op het centrum van de stad dan
de rest van de wijk. De bevolking is sowieso minder
stedelijk georiënteerd. De noordkant van Zuilen biedt
relatief veel ruimte.

1 Bron: beheersysteem Stadswerken
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1.3 Aanwezige speelruimte

Buurt
Totale oppervlakte
			
speelruimte
Pijlsweerd
542.654
Ondiep, 2de Daalsebuurt
1.583.065
Zuilen-Noord/oost
1.708.817
Zuilen-West
965.667

Een analyse van de aanwezige speelruimte in een
wijk maken we in drie stappen:

1. Formele speelruimte: dit zijn speelplekken in
de openbare ruimte die duidelijk als zodanig te
herkennen zijn, bijvoorbeeld aan speeltoestellen.
Voor deze soort speelplekken geldt de
inspanningsverplichting om hiervoor minimaal 3%
van het oppervlakte van de bebouwde omgeving
(dus exclusief bedrijventerreinen en dergelijke) te
gebruiken.
2. Voorzieningen: verschillende soorten
voorzieningen kunnen heel belangrijk zijn voor
kinderen om te spelen. Hieronder benoemen
we er drie, namelijk schoolpleinen, beheerde
speeltuinen en (openbaar toegankelijke)
sportvelden.
3. Mogelijkheden voor informeel spelen: dit is
spelen op plekken die daar niet specifiek voor
bedoeld zijn.

10

verfijningen wel in aanmerking neemt2. Hierbij gelden
de volgende aannames:

1.3.1 Formele speelruimte:
alleen in Pijlsweerd voldoende
Een eerste benadering om naar de hoeveelheid formele
speelruimte te kijken is berekenen welk deel van de
oppervlakte van een wijk of buurt ingericht is als
speelplek. Hiervoor geldt zoals gezegd een norm:
(minimaal) 3% van het oppervlakte als speelplek wordt
als voldoende beschouwd. De norm is gebaseerd
op de omvang en de actieradius van speelplekken.
Berekeningen in het kader van deze analyse van
het percentage speelruimte zijn gebaseerd op de
speelplekken die de gemeente in beheer heeft.
Daarnaast is er bij het operationaliseren van de
buitenspeelnorm van 3% in sommige gevallen nog

Om een beeld te geven hoe het met de formele
speelruimte gesteld is, zijn er ook andere methodes.
Behalve puur de oppervlakte aan speelplek, is de
kwaliteit van de speelruimte van belang en maakt
het uit hoeveel kinderen om de speelplek heen
wonen en er gebruik van maken. Op plekken waar
veel kinderen wonen, is logischerwijze ook de
behoefte aan speelruimte groter dan de minimale
3% van het oppervlak en de kwaliteit bepaalt mede
de ‘speelwaarde’ van een plek. Hieronder staat een
analyse van de speelruimte voor kinderen die dergelijke

Wijkspeelruimte in Noordwest

18.417
35.047
29.691
9.791

Percentage
in m2
3,4
2,2
1,7
1,0

%
%
%
%

Bron: Beheersysteem Stadswerken

discussie over afbakening. Zowel de vraag ‘wat
beschouwen we als speeloppervlak?’ als ‘waar liggen
de systeemgrenzen (dus over welk totaaloppervlak
moeten we kijken)?’ blijkt in de praktijk nog ruimte voor
interpretatie te laten. Deze discussie zullen we apart
voeren, omdat die wijkoverstijgend is. In Noordwest zijn
er geen concrete situaties waar dit discussie oplevert,
daarom staan hierboven wel de absolute getallen en de
daaruit berekende percentages genoemd.

De formele speelruimte en de voorzieningen zijn
weergegeven op een kaart van de wijk die als bijlage
bij dit document is gevoegd. Al deze (speel)ruimte in
een wijk is relevant voor kinderen van diverse leeftijden
tussen 0 en 18 jaar. De groep jongeren, tussen 12 en 18
jaar , lichten we nog extra uit.

Speelruimte oppervlakte
in m2

• voor elke 30 kinderen met een leeftijd tussen 0 en
5 jaar zou er een speelplek moeten zijn. Oudere
kinderen kunnen een grotere afstand afleggen naar
een speelplek, zodat voor hen in aantal minder
speelplek nodig is (circa 70 kinderen per plek).
• in potentie kunnen speelplekken een functie vervullen
voor de doelgroep van kinderen met een leeftijd
tussen 0 en 11 jaar, dus een combinatie van de
jongste kinderen en de al wat grotere kinderen. De
inrichting en omvang van de speelplekken moeten
voldoende uitdaging tot spelen en ontwikkelen
kunnen bieden voor die hele groep. Wel kan het nodig
zijn verschillende zones voor verschillende leeftijden
op de speelplek in te richten.
• daar waar meer informele speelruimte beschikbaar
is, is minder formele speelruimte nodig (mits die wel
boven het minimum is).

is en blijft wordt geadviseerd te investeren in kwaliteit
van speelplekken, zodat deze aantrekkelijk genoeg
blijven om naar toe te gaan. Meer uitdaging en aanbod
in toestellen voor met name de oudere kinderen en zo
nodig activiteiten zijn gewenst.
Ondiep
Voor de circa 590 jongere kinderen en 491 oudere
kinderen liggen er in Ondiep circa 16 speelplekken
exclusief een speeltuin. Gemiddeld moeten circa 106
kinderen een plek delen. Gezien het aantal kinderen en
de ruimtelijke opbouw zouden er 19 plekken moeten zijn,
waarvan zeven mede geschikt voor de oudere kinderen.

Een en ander betekent het volgende:
Pijlsweerd
Er liggen in Pijlsweerd 12 speelplekken exclusief twee
speeltuinen voor 272 jongere kinderen en 193 oudere
kinderen. Gemiddeld moeten circa 56 kinderen een
plek delen. Gezien het aantal kinderen en de ruimtelijke
opbouw zouden er negen plekken moeten zijn, waarvan
twee ook mede geschikt voor oudere kinderen.
De huidige plekken zijn voldoende ingericht om hierin
te voorzien. Omdat de informele speelruimte beperkt

2 De analyse is gebaseerd op een model voor speelruimteanalyse en ervaringen in ruim 100 gemeenten van OBBIngenieursbureau.
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Het huidige aantal plekken is dus net aan de minimale
kant. Er liggen kansen voor de realisatie van een goede
plek in de reconstructie Perzikstraat/Meloenstraat.
Ondanks het aantal speelplekken is niet helemaal
duidelijk hoe de plekken gebruikt worden door de
jongere kinderen. Geadviseerd wordt om niet te focussen
op het realiseren van nieuwe plekken maar om zowel de
plekken als de weg ernaar toe aantrekkelijker te maken.
Door vormgeving kan dan veel gewonnen worden.
Ook de ‘Quickscan groen en spelen in de prachtwijken’
uit juli 2008 concludeert voor Ondiep: ‘genoeg
speelplekken maar weinig variatie (te veel voetbalkooien,
te weinig voor 0-6 jarigen) en sober.’
Zuilen
Het aantal formele speelplekken in Zuilen is te
laag voor de circa 1548 jongere kinderen en 1258
oudere kinderen. Er zijn op dit moment circa 28
speelplekken inclusief het Julianapark en exclusief de
speeltuinverenigingen. Gemiddeld moeten circa 146
kinderen een plek delen.
Gezien het aantal kinderen en de ruimtelijke opbouw
zouden er idealiter 51 plekken moeten zijn, waarvan 17
mede geschikt voor de oudere kinderen.
Vooral door reconstructie en verbeteringen in de wijk
komen er weer meer jonge gezinnen te wonen, maar zijn
er ook kansen om de speelruimte gelijk mee te nemen
zoals in de omgeving van het Muiderslotplantsoen. De
aanwezige centraal liggende speelplekken zijn deels
zeer geschikt voor de kinderen, maar nog lang niet
overal wordt voor zowel jonge als oudere kinderen
wat aangeboden. Een kans ligt in deze buurt bij de
schoolpleinen en de speeltuinen, die zijn zeker nodig om
te voorzien in de behoefte.

Om goed in beeld te krijgen welke schoolpleinen
toegankelijk zijn en hoe die er uitzien, hebben we een
quickscan schoolpleinen laten uitvoeren (zie bijlage
E). Hieruit komt de volgende conclusie over de rol die
schoolpleinen kunnen spelen.
Pijlsweerd
In Pijlsweerd zijn geen schoolpleinen beschikbaar die
relatief makkelijk ontsloten zouden kunnen worden. Dat
gecombineerd met het feit dat er geen gebrek is aan
formele speelruimte in Pijlsweerd, lijkt het niet nodig
in deze buurt werk te maken van het openhouden of –
krijgen van schoolpleinen.

1.3.2 Schoolpleinen

Ondiep
In Ondiep is de formele speelruimte en de ruimte in
de openbare ruimte überhaupt beperkt. Dat betekent
dat schoolpleinen hier een mooie rol zouden kunnen
vervullen. De schoolpleinen in Ondiep zijn deels dicht bij
elkaar te vinden:
I. De Boemerang heeft twee locaties niet te ver van
elkaar (Amandelstraat en Boerhaaveplein)
II. Daarnaast zitten de derde locatie van De Boemerang,
de Jules Verne school en een locatie van de Aboe
Da’oedschool vlak bij elkaar. Op de Jules Verneschool
zijn al afspraken over sleutelbeheer met de buurt.

Schoolpleinen zijn geen openbare ruimte, het
schoolbestuur is verantwoordelijk voor de inrichting
en het gebruik ervan. Toch zijn ze in veel gevallen wel
openbaar toegankelijk, zodat kinderen uit de buurt er
ook buiten schooltijd kunnen spelen. Zeker in buurten

Kansen in Ondiep liggen met name in deze twee clusters,
er zijn voldoende aanknopingspunten om in elk van deze
groepjes schoolpleinen te zoeken naar mogelijkheden
voor openstelling.

De ‘Quickscan groen en spelen in de prachtwijken’ uit
juli 2008 concludeert voor speelplekken in Zuilen-Oost:
‘Spreiding is slecht, maar aanwezige speelplekken zijn
goed ingericht en gevarieerd’. Extra formele speelruimte
zou nodig zijn rond de Prins Bernhardlaan.
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met weinig formele speelruimte, is dit een welkome
aanvulling van de ruimte voor kinderen. Het streven
van de gemeente is dan ook om de schoolbesturen te
stimuleren de schoolpleinen zoveel mogelijk open te
houden (dat wil zeggen zonder hoge hekken eromheen,
die na schooltijd op slot gaan). De gemeenteraad heeft
een bedrag van 3,5 ton per jaar beschikbaar gesteld
met als doel ‘zowel het creëren en aantrekkelijker
maken van speelplekken, onder andere in de vorm
van schoolpleinen, als noodzakelijk onderhoud van
bestaande plekken en een snelle vervanging van
kapotte speeltoestellen’. Een deel hiervan (50.000
euro) is door Stadswerken besteed aan vervanging van
gevandaliseerde speeltoestellen. Vanuit de rest van dit
geld is in 2009 de pilot schoolpleinen vorm gegeven. In
2010 zal dit geld ook beschikbaar zijn voor de uitvoering
van de wijkspeelruimteplannen.

Wijkspeelruimte in Noordwest

Zuilen Noord/Oost
Het schoolplein van De Cirkel (Prinses Margrietstraat)
wordt al meegenomen bij de uitwerking van het
schoolpleinenproject. Het plein wordt veel gebruikt en
biedt ook een welkome aanvulling aan speelruimte op
deze plek. Dit plein krijgt een financiële bijdrage vanuit
Amendement 2007 A064, voor herinrichting, voldoende
om ook reservering te maken voor onderhoud en
vervanging.
Het schoolplein van De Carrousel (J.v. Ransdorpstraat)
biedt een mooie plek om te spelen, op een locatie waar
dat ook wenselijk is. Om dit zo te houden is aandacht
nodig voor ervaren overlast in de avonduren door
jongeren (vervuiling en voetballen).
Mogelijk biedt het schoolplein van de Dr. D. Herder
scheeschool (speciaal onderwijs) aan de Stauntonstraat
nog kansen, hoewel hier een vrij grote speelplek naast
ligt. Dit plein is nu afgesloten. Te overwegen valt
daarnaast om te proberen het schoolplein van de Abou
Da’oedschool aan de Marnixlaan open te krijgen voor de
buurt. Dit plein is nu niet speciaal aantrekkelijk, maar
biedt wel een beschutte plek langs een zeer drukke weg.
De overige schoolpleinen in Zuilen Noord/Oost bieden
weinig mogelijkheden voor de buurt.
Zuilen West
De hoeveelheid formele speelruimte is zeer minimaal in
Zuilen West. Dat betekent dat elke ruimte om te spelen
welkom is.
De schoolpleinen van de Piramide (locatie C. van
Maasdijkstraat/Plesmanlaan) zouden heel geschikt
zijn om op te spelen voor de kinderen uit de buurt.
Toegankelijkheid zou op deze plek ook wenselijk
zijn. Het schoolbestuur (PCOU) lijkt hieraan mee
te willen werken. De pleinen zijn nog niet zo lang
geleden afgesloten met een hoog hek. Dit hek is
er gekomen na overlast, dus bij het zoeken naar
mogelijkheden zou een oplossing (of tenminste een
aanpak) daarvan meegenomen moeten worden.
Misschien zijn er mogelijkheden met sleutelbeheer. In
de directe omgeving van de school is dit najaar een
tijdelijke speelplek geopend, maar uiteindelijk zal hier
woningbouw komen. De behoefte aan de ruimte op het
schoolplein blijft dus groot.
Om het plein van Het Keerpunt (speciaal basisonderwijs)
aan de Prof. H. Bavinckstraat staat nu een hoog hek. Ook
hier zijn misschien kansen om het plein beschikbaar te
krijgen voor de buurt.
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1.3.3 Beheerde speeltuinen: beschermd spelen
van groot belang
De formele speelruimte in Noordwest is beperkt, evenals
de beschikbare openbare ruimte. De wijk is dichtbevolkt.
Dat betekent dat de beheerde speeltuinen een belangrijk
rol spelen in het bieden van speelplek aan kinderen.
In Noordwest zijn er vier speeltuinen, beheerd door de
wijkwelzijnsorganisatie Portes. Daarnaast zijn er twee
speeltuinen die een beheerder uit de buurt hebben.
De vier speeltuinen beheerd door het welzijnswerk
bevinden zich op de volgende locaties:
De Duizendpoot, Spijkerstraat 200
Noordsepark, Lagenoord 28a
De Speelboom, Hortensiastraat 4
De Watergeus, Boisotstraat 21
De speeltuinen met een buurtbeheerder zijn te vinden
aan de Sparstraat en de Balkstraat.
De openingstijden van de beheerde speeltuinen zijn al
geruime tijd onderwerp van gesprek. De doelgroep van
deze speeltuinen is in eerste instantie kinderen in de
basisschoolleeftijd. Dat betekent dat de speeltuinen in
ieder geval open moeten zijn op uren dat deze kinderen
niet op school zitten (spitsuren). Daarnaast hebben de
speeltuinen ook een rol voor kleinere kinderen, dus
onder de vier en andere doelgroepen. Tijdens schooltijd
(daluren) is het streven om zoveel mogelijk open te
zijn. De wijkwelzijnsorganisaties hebben de taak hier
vorm aan te geven, zoveel mogelijk in samenspraak
met omwonenden en de gebruikers van de speeltuin.
De bewuste wijkwelzijnsorganisatie, Portes, heeft al een
aantal stappen hiervoor ondernomen.
Op elke speeltuin in Noordwest staan tijdens de piekuren
twee speeltuinwerkers. Meestal zijn er in elke speeltuin
dagelijks meer dan 30 kinderen en niet de makkelijkste
groepen, dus dat is nodig. Het is in algemene zin
moeilijk om de speeltuinwerkers dekkend in te roosteren
voor de piekuren. Voor de daluren zoekt Portes naar
mogelijkheden om de speeltuin te gebruiken zonder dat
personeel aanwezig hoeft te zijn. Voorbeelden hiervan
zijn tieneravonden in meerdere speeltuinen en in één
speeltuin oefent ‘s avonds een clownsgroep, die voor het
gebruik van de ruimte in natura betaalt, namelijk met
optredens.

Een goede methode om tenminste een deel van de
speeltuin ook buiten openingstijden open te stellen
is twee ingangen te maken. Als de speeltuin dan sluit
gaat het hek tussen bijvoorbeeld de voetbalkooi en
de speeltuin De Duizendpoot dicht, terwijl tijdens
openingstijden het hek3, dat direct naar buiten gaat, dicht
zit. De meer ‘gevoelige’ delen van de speeltuin, oftewel
die delen die echt toezicht nodig hebben en kwetsbaar
zijn, zijn dan alleen in gebruik met toezicht. Mogelijk is
dit op meer locaties dan De Duizendpoot toe te passen.
De Duizendpoot
Het klimfort van Speeltuin de Duizendpoot is niet zo
lang geleden afgekeurd, dus niet meer veilig. Samen met
de kinderen die daar veel spelen en de buurtpastor heeft
Portes bedacht welk ander toestel er zou moeten komen
en hoe dat gefinancierd zou moeten worden. Eén van de
financieringsbronnen is het leefbaarheidsbudget. Omdat
dit geld is dat bestemd is voor openbaar toegankelijke
voorzieningen, komt met die bijdrage de eis om de
speeltuin veel geopend te hebben. Mogelijk kan hier een
constructie gemaakt worden zoals met de voetbalkooi,
zodat het klimfort ook buiten openingstijden beschik
baar is voor de buurt. Het participatietraject met
de kinderen over het fort is leuk en zinvol geweest.
Toezicht door de buurt werkt hier eigenlijk niet (elkaars
kinderen aanspreken wordt niet echt geaccepteerd). De
fysieke oplossing met verschillende ingangen die op
verschillende momenten open zijn werkt wel goed.
Samenvattend:
• één keer per week lunchopenstelling
• de voetbalkooi is altijd open na sluitingstijd.
• ‘s Avonds zijn hier informatieavonden, bijvoorbeeld
over loverboys of andere onderwerpen die extra
aandacht nodig hebben (aantal keer per jaar).
Noordsepark
Het Noordsepark wordt opnieuw ingericht, waarbij
het hek van de speeltuin verplaatst wordt, zodat een
constructie ontstaat waarbij een deel van de speeltuin
(voetbalkooi, kabelbaan), ook buiten openingstijden
beschikbaar kan zijn voor de buurt. De (hoofd)ingang
wordt hierbij verplaatst van de waterkant naar de
parkkant. Bij de ingang aan de waterkant wordt veel
gedeald, er is overlast van junks, dus niet de meest

3 Het gaat hier dus netto niet om extra hekken, maar om een andere manier van afsluiten van bestaande hekken.
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prettige omgeving voor kinderen. De deur is in principe
dicht, je moet bellen om binnen te komen en dan doet een
speeltuinmedewerker de deur open. Deze situatie begon
om een speeltuinverbod te kunnen uitvoeren van iemand
die zich misdragen had, maar bleek het veiligheidsgevoel
in de speeltuin bij ouders sterk te verhogen. Hun (kleine)
kinderen konden ook niet meer zomaar de speeltuin
uitlopen en bijvoorbeeld in het water vallen. In de nieuwe
situatie zit de ingang aan de andere kant, waarmee zowel
de sociale als de fysieke veiligheidsrisico’s kleiner zijn.
Samenvattend:
• Kinderdagverblijf Jonas gebruikt de speeltuin
’s ochtends, via een eigen zij-ingang.
• diverse scholen, ook van buiten Utrecht gebruiken de
speeltuin voor schoolreisjes en er zijn sportdagen
• wekelijks tienerclub
• twee keer per maand kookclub
• maandelijks moeder en kind knutselclub
De Speelboom
Bij de Speelboom is eigenlijk een tegenovergestelde
beweging te zien aan wat er bij de andere speeltuinen
gebeurt: hier zijn de hekken het afgelopen jaar meer
dicht gegaan, vanwege veel vandalisme vorige jaar. Deze
speeltuin was juist altijd open, met toezicht vanuit de
buurt. De laatste tijd is de speeltuin ontzettend druk
bezocht. In de zomer waren er dagelijks meer dan 100
kinderen. Dat is zoveel op het beschikbare oppervlak
dat ze elkaar haast fysiek in de weg zaten. Nu komen
er weer voorzichtige experimenten met het ’s morgens
openzetten van het hek, zodat de buurt de speeltuin kan
gebruiken.
Samenvattend:
• de speeltuin wordt gebruikt om voetbalwedstrijden te
kijken
• één keer per jaar is er Halloween- en Spookhuisavond
De Watergeus
Op deze speeltuin werkt een relatief nieuw team, dat
nog niet voldoende is ingewerkt voor experimenten met
openstelling.
Samenvattend:
• dagelijks gebruik door de Aboe Da’oedschool tussen
12.00 en 14.00 uur voor overblijven ( zij hebben een
eigen sleutel)
• incidenteel gebruik voor sportdagen van scholen
• Kids in en out: tienerclub in de avonduren van 18.00
tot 20.00 uur
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1.3.4 Sportvoorzieningen: enkele plekken met
goede uitstraling
In Ondiep is een Cruyff Court bij het Thorbeckepark.
Daarnaast komt er in Zuilen aan de Plesmanlaan zo goed
als zeker een Cruyff Court, verwacht in 2011.
De sportvelden in het Thorbeckepark hebben een
uitstraling tot buiten de wijk. Door de aanleg van
kunstgrasvelden en de bouw van een sportkantine
heeft deze locatie een kwaliteitsimpuls gekregen. De
tweede fase van deze kwaliteitsimpuls is de bouw van
appartementen en een multifunctioneel centrum voor
sport en welzijn.
Sportcomplex Zuilenselaantje krijgt ook een
kwaliteitsimpuls door de aanleg van kunstgrasvelden en
een nieuwe sporthal. Op beide sportcomplexen is een
verenigings-/complexmanager actief die het inhoudelijke
beleid en programma vormgeeft in samenhang met
laagdrempelig sporten in de wijk.

1.3.5 Informeel spelen
Formeel spelen is misschien wel een contradictio in
terminis. De essentie van spelen is uitproberen, plezier,
het moment dat je niet aan formele kaders gebonden
bent. Vraag de gemiddelde volwassene om een mooie
speelherinnering en er komen verhalen over landjes,
avonturen, modder, bouwen, experimenteren. De wipkip
zal er niet vaak in voorkomen. Wat gelijk het belang en
de kracht van informeel spelen aangeeft.
Maar wat is dan informeel spelen? In ieder geval speelt
dat zich buiten de formele plekken af. Eigenlijk gaat
informeel spelen over de ‘bespeelbaarheid’ van de
openbare ruimte. Verschillende leeftijden hebben
verschillende behoeften als het gaat om afstand tot huis,
de maatvoering van de omgeving en de complexiteit
van wat er te beleven valt. Er is een aantal aspecten dat
de bespeelbaarheid van de openbare ruimte (positief)
beïnvloedt:
• beschikbaarheid van (voldoende brede) stoepen
• rustige straten met weinig last van verkeer en
parkeren
• beschikbaarheid van groen waar in te spelen valt
• aanwezigheid van ‘landjes’, bijzondere plekken
• aawezigheid van water en toegankelijke oevers (wel
nadenken over veiligheid)
• ontbreken van barrières en aanwezigheid van
herkenbare routes naar bijvoorbeeld formele
speelplekken
• goede binnen-buitenrelatie, makkelijk van de
woonkamer naar de (buiten)speelplek

• aanwezigheid van speelprikkels (spelaanleidingen,
zoals versierde stoeptegels, randjes, objecten)
Hieronder een inschatting per subwijk van de
mogelijkheden voor informeel spelen, deels gebaseerd
op de quickscan van OBB-Ingenieursbureau.
Pijlsweerd
De straat is belangrijke informele speelruimte. Grote
aantallen geparkeerde auto’s en drukke wegen zijn
kenmerkend voor Pijlsweerd. Spelen is dan in veel
gevallen niet gemakkelijk op straat. Ook spelen in groen
is niet tot nauwelijks mogelijk, aangezien en geen
groenstroken/grasveldjes zijn. Belangrijke onderdelen
van de informele speelruimte zijn de (binnen)tuinen,
stoepen en het Noordsepark.
Ondiep
Informeel spelen gebeurt in de meeste gevallen op straat
en op de stoep. De rijdende en parkerende auto slokt
echter veel van deze ruimte op. Wel zijn er experimenten
(Larixstraat) met een brede stoep waar auto’s op

parkeren, zodat als er geen auto’s staan, de stoep
beschikbaar is voor spelen (dubbelgebruik). Buiten de
spits is er een klein beetje ruimte maar als alle auto’s in
de wijk staan niet meer en zijn de kinderen aangewezen
op pleintjes en veldjes. Maar ook deze zijn schaars in
Ondiep. Een gedeelte van de achterpaadjes en hofjes is
middels hekken afgesloten en daardoor niet toegankelijk
als speelruimte. Een ander groot probleem is de
hondenpoep op zowel de straat als ieder hoekje groen.
Dit maakt de ruimte er niet aantrekkelijker op voor
kinderen. De kinderen zijn dan ook snel aangewezen op
de omheinde speelplekken en speeltuinen.
Belangrijke onderdelen van de informele ruimte zijn
de stoepen, pleinen (Plantage) en parken/groenstroken
(Rogaards van den Hamkade, Laan van Engelswier,
Julianapark, Kloosterlaan). De groene gebieden kunnen
verbeterd worden door speelaanleidingen aan te
brengen en hondenpoep hier beter te reguleren. In de
zomermaanden kunnen fonteinen een hoge ‘speelfactor’
hebben, zoals op het plein van De Plantage.
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Zuilen
Er is een groot verschil in informele ruimte tussen Zuilen
Oost en Zuilen West. De straat blijft net als in de rest
van Noordwest een probleem. Veel auto’s en smalle
straten. De grootste groene vlakken in Zuilen zijn het
Heukelom-, Niftarlake- en Schaakwijk-plantsoen, As van
Berlage, de Vechtoever en het Julianapark. Verder is er
niet tot nauwelijks groene ruimte.
De groene ruimte aan de Vecht en het Geuzenplantsoen
wordt gebruikt door hondenbezitters. Hier zijn mogelijk
kansen om deze stroken aantrekkelijker in te richten
voor zowel formeel als informeel spelen.

het uitleggen aan de omwonenden die een plek voor hun
deur krijgen.
Ruimte voor jongeren kan verschillende vormen krijgen
en lang niet altijd hoeft dat een container aan de rand van
de wijk te zijn, op afstand van woningen en hufterproof.
Ook de kleine simpele plekjes in de wijk zijn van het
grootste belang. Trouwens niet alleen voor jongeren, ook
ouderen en andere buurtbewoners hebben hier baat bij.
Uit onderzoek4 blijkt dat één zit-, klets- of groetplek per

1.3.6 Mogelijkheden voor jongeren:
openbare ruimte biedt genoeg
mogelijkheden in kwantiteit

nodig. Verder is ongeveer voor elke 500 jongeren een
overloopplek nodig. Daarnaast zijn voldoende formele
sportplekken nodig (ongeveer één op 100 jongeren).

Voor het maken van ruimte voor jongeren, is een
totaalbeeld van een wijk nodig (zoals hier gemaakt):
hoeveel jongeren wonen er, hoeveel jongeren komen er
(scholen) en hoeveel plek is dan nodig? Het werkt over
het algemeen moeizaam om deze plek voor plek aan
te leggen, ingegeven door overlastproblematiek. Beter
zou het zijn om meerdere plekken tegelijk te creëren.
Zowel voor de mogelijkheden voor jongeren, als voor

Terminologie
• Groetplek: informeel, kort samenkomen, deze
plek vinden jongeren zelf, geen specifieke
inrichting

15 jongeren goed functioneert.
De helft van plekken voor jongeren regelt zichzelf (groet
plekken), maar voor de andere helft is een inspanning

Voor de subwijken van Noordwest betekent dat het
volgende, gebaseerd op de quickscan van OBB-Ingenieurs
van jongeren in de openbare ruimte in Noordwest.
Pijlsweerd
Op basis van de bevolkingsgegevens gaan we uit van
circa 300 jongeren. Dit betekent in principe dat er een

overloopplek, drie sportplekken, vier zitplekken en zes
kletsplekken nodig zijn. Er zijn genoeg plekken voor de
jongeren om te sporten en ontmoeten. De inrichting van
de plekken kan beter afgestemd worden op het gebruik
door en behoefte van de jongeren.
Ondiep
Op basis van de bevolkingsgegevens gaan we uit van
circa 600 jongeren. Dit betekent dat er in principe twee
overloopplekken, zes sportplekken, acht zitplekken en
twaalf kletsplekken nodig zijn. Er zijn genoeg plekken
voor de jongeren om te sporten en ontmoeten. Ondanks
dat er genoeg plekken zijn zoeken de jongeren toch de
speelplekjes op voor kinderen (die er bijna niet meer
zijn). Een deel ligt aan de inrichting van de plekken,
die overal hetzelfde is. Er is weinig variatie en weinig
multifunctionaliteit. Daarnaast is het ontwerp weinig
uitdagend. De ruimten zijn niet aantrekkelijk en mooi.
De spreiding van de voorzieningen is verre van optimaal
voor met name de buurt Ondiep. Het zou goed zijn om
in de reconstructie van Meloenstraat e.o. te kijken of
een voorziening haalbaar is. Verder moeten er genoeg
kletsplekken zijn op de routes zien en gezien worden.
Zuilen Oost
Op basis van de bevolkingsgegevens gaan we uit van
circa 900 jongeren. Dit betekent dat er in principe
twee overloopplekken, negen sportplekken, twaalf
zitplekken en achttien kletsplekken nodig zijn. Er zijn
onvoldoende plekken voor de jongeren om te sporten
en ontmoeten. Er zijn grote delen in alle buurten waar
geen sport- en ontmoetingsruimte is. De mogelijkheden
voor nieuwe locaties zijn beperkt, maar te vinden.
Voorbeelden zijn Grootmeesterplein/ Winkelcentrum
Rokade Zwanenvechtlaan, Vechtplantsoen (meerdere
plekken), Henny Knipschildplantsoen/plantsoen uitloper

• Kletsplek: informeel, voor kleine groepjes,
zijn vaak ook al van nature aanwezig, bankjes,
muurtjes
• Zitplek: afspreken, praten, activiteiten, deze
hebben een inrichting die ze herkenbaar maakt
als plek voor jongeren

4 Uit evaluatie door OBB-Ingenieursbureau van ruim 100
speelruimteplannen en gesprekken met professionals bij het
opstellen van deze plannen blijkt dat bij deze hoeveelheid

• Overloopplek: om groepen naar te verwijzen,
op afstand van woningen en robuuste inrichting

locaties, inclusief de uitwerking ervan in categorieën, er
voldoende voorzieningen voor jongeren zijn. Bij een lager
voorzieningenniveau neemt de overlast en de vraag naar

• Sportplek: formeel ingericht om te sporten
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betere en meer voorzieningen zeer duidelijk toe.

Vecht, Prinses Irenelaan plantsoen/flat en Daalseweg.
Er zijn nu zes plekken en er zouden er drie tot vier bij
moeten komen. Ook omdat ze gedeeld moeten worden
met de basisschoolkinderen. Hetzelfde geldt voor de
zitplekken. De inrichting van de bestaande zitplekken
moet verbeterd worden en daarnaast een à twee locaties
aangewezen en ingericht worden. De kletsplekken zijn
niet rijkelijk aanwezig en kunnen uitgebreid worden
langs de Burg. Norbruislaan/Prins Bernhardlaan/Burg.
Van Tuyllkade.
Zuilen West
Op basis van de bevolkingsgegevens gaan we uit van
circa 600 jongeren. Dit betekent dat er in principe een
overloopplekken, zes sportplekken, acht zitplekken
en twaalf kletsplekken nodig zijn. Er zijn onvoldoende
plekken voor de jongeren om te sporten en ontmoeten.
Er zijn grote delen in de buurten waar geen sport- en
ontmoetingsmogelijkheden zijn. De plekken die er zijn
moeten gedeeld worden met de basisschoolkinderen en
zijn niet ingericht voor gebruik door jongeren. Hetzelfde
geldt voor de zitplekken. Hiervan zijn er misschien twee
of drie aan te wijzen en zijn er minimaal acht nodig. Het
Vechtplantsoen biedt kansen maar is nu niet ‘zwaar’
genoeg ingericht. Voorzichtigheid is wel geboden om
deze plek niet te zwaar te belasten. Het scholenblok
middenin de buurt Prins Bernhardplein e.o. is van groot
belang met haar voorzieningen, maar worden niet
gerekend tot het openbaar voorzieningenniveau. In
overleg met de scholen zou hier aandacht moeten zijn
voor het gebruik van de voorzieningen buiten schooltijd.
Ook het aantal kletsplekken lijkt onvoldoende met name
in de buurten.

1.4 Ontwikkelingen en plannen
Ter informatie is in de bijlage I een overzicht
gegeven van de aanvragen voor een bijdrage uit het
leefbaarheidsbudget voor 2008 en 2009 met betrekking
tot ‘spelen’. Ook in de bijlage staat een overzicht van de
plannen voor stadsontwikkeling in Noordwest.
In bijlage H, als het gaat over maatregelen, komen we
nog terug op het meenemen van de mogelijkheden
van spelen op allerlei manieren in de planvorming bij
ontwikkeling van de wijk. Op dit moment heeft het
onderwerp spelen nog een zeer beperkte positie bij de
planvorming, terwijl er wel veel kansen liggen om de
leefbaarheid te vergroten door dit onderwerp wel goed
mee te nemen.
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2. Participatie

2.1 Belang van participatie rond speelruimte
Speelruimte is bij uitstek een onderwerp om over
te praten met degenen die het gebruiken. Goede
speelruimte is een ontmoetingsplek voor de mensen die
eromheen wonen en kan bijdragen aan sociale cohesie.
Het succes van speelruimte is ook afhankelijk van in
hoeverre mensen de speelplek als van hen beschouwen.
En speelplek wordt van diegenen die er over meedenken.
Met andere woorden, praten met ‘spelers’ (en hun
ouders) en luisteren naar hun ideeën en wensen leidt
ertoe dat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen
voor de openbare ruimte. Tenslotte versterkt het gevoel
dat je er invloed op kunt uitoefenen je veerkracht om
teleurstellingen over je directe omgeving het hoofd te
bieden (verlengen lontjes).

2.2 Participatie rond speelruimte op verschillende
niveaus
Bij het maken van analyses en plannen voor
wijkspeelruimte zijn we niet van plan het wiel opnieuw
uit te gaan vinden. Daarom zijn we voor dit hoofdstuk
begonnen met het inventariseren welke contacten er
al lopen met de relevante groepen. Zoals al eerder
genoemd onderscheiden we de volgende vier groepen:
• kinderen van onder de vier (en logischerwijs hun
ouders)
• basisschoolkinderen
• jongeren, van 12 tot 18 jaar
• omwonenden van plekken waar kinderen of jongeren
spelen of samenkomen, zelf wel of niet met kinderen.
Hieronder een overzicht van contacten met deze
groepen.

2.2.1 Inrichting van concrete speelplekken:
prominente rol voor wijkservicecentrum
Het inrichten van een concrete speelplek gebeurt
in principe altijd samen met bewoners. Het
wijkservicecentrum vervult hierin een actieve rol. Het
kan gaan om een lege plek die ingericht moet worden,
maar vaak gaat het hier ook om aanvragen voor het
leefbaarheidsbudget (zie overzicht van de aanvragen
voor 2008 en 2009 in bijlage I).
Deze participatie loopt op allerlei plekken en manieren,
de planning komt voort uit wat er op de bewuste plek
gebeurt.

2.2.2 Ideeën uit de kinderraadsvergadering:
veel voetbal
Inmiddels al 13 jaar lang is er elk jaar in het voorjaar
de Kinderraadsvergadering. Kinderen uit elke wijk
presenteren een plan om hun omgeving te verbeteren.
Het plan mag 20.000 euro kosten, die ook daadwerkelijk
ter beschikking is voor de uitvoering van het beste
plan van de stad. Daarnaast zijn er altijd meer plannen
waarvoor de gemeente op andere manieren zoekt naar
mogelijkheden om ze uit te voeren.
De in de Kinderraadsvergadering gepresenteerde
plannen komen voort uit een soort piramide. Al in het
najaar beginnen de kinderen uit groep 7/8 van de meeste
basisscholen samen met de kinderwerkers van de
welzijnsorganisaties ideeën te verzinnen. Dat resulteert
in het beste idee van de klas, het beste idee van de
school en zo verder tot het beste idee van de wijk.
We hebben een analyse gedaan van de eerste ideeën,
die de kinderen in het najaar van 2008 bedachten. We
hebben naar twee dingen gekeken, namelijk in welke
categorie de genoemde ideeën vallen en welke woorden
kinderen zelf gebruiken om hun idee te beschrijven.

We hebben de volgende categorieën gebruikt:
Categorie

Toelichting

OR-voorziening
		
		
OR-speeltuin
OR-toestel
OR-groen
Activiteit
		
Ontmoeting
		
Game
Verkeer
		
Liefdadigheid
		
		
		
Sociale veiligheid
		

plek voor kinderen, maar geen
toestellen (bv voetbalkooi,
racecircuit), eventueel overdekt
meerdere toestellen, buiten
ontwerp van één toestel
dieren, planten, bomen
eindig en daarna weer weg
(bv feest, disco)
buurthuis, club, chillen,
ontmoeten, binnen
lasergame, paintbal e.d.
oplossing voor last van verkeer
of te hard rijdende auto’s
geef het geld aan een goed
doel of aan iets dat op geen
enkele manier ten goede komt
aan (spelende) kinderen
plan rond veilig over of
op straat

OR staat voor Openbare Ruimte
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Dat geeft het volgende staafdiagram voor alle wijken van de stad:
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OR staat voor Openbare Ruimte

In algemene zin valt hier het volgende over te zeggen:
• ruim de helft tot driekwart van de ideeën van
kinderen gaan over fysieke maatregelen in de
openbare ruimte (voorzieningen zoals voetbalkooien,
speelplekken, speeltoestellen, groen)
• er zijn aanzienlijke verschillen tussen wijken
• voor de hand liggend, maar toch: er lijkt een verband
te bestaan tussen wat kinderen in hun eigen wijk zien
en wat ze erbij willen hebben. In een wijk met bijna
geen groen (Noordwest), komen geen ideeën met
groen naar voren.
Zeggingskracht
Elke wijk heeft zijn eigen kinderwerker. Hoewel de vraag op
de tekenvellen breed en open is, kan de aanpak in de klas
natuurlijk ook een zekere sturende werking hebben. Ook
toevalligheden beïnvloeden de tekeningen. Gezien de hoge
deelname van kinderen uit groep 7/8 (circa 80% van de
Utrechtse kinderen van die leeftijd doet mee), beschouwen
we de uitkomst in ieder geval voor dit jaar als voldoende
representatief.
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Specifiek in Noordwest valt op:
• voetbal springt er uit. In 32% van de ideeën van kinderen
gaat het op de een of andere manier over voetballen. Dit
is aanzienlijk meer dan in de andere wijken.
• een ‘basisspeelplek’ in Noordwest bestaat uit een
schommel, iets om op te klimmen en een glijbaan.
Dat komt overeen met de rest van de wijken, hoewel
‘trampoline’ in de rest van de stad ook hoog scoort.

2.2.3 Jongeren en U-shake: geen relevante
U-shake adviezen in Noordwest
In Utrecht is de jongerendenktank U-shake actief.
Om in beeld te krijgen over welke onderwerpen en op
welke manieren we als gemeente al contact hebben met
bewoners (kinderen, jongeren, ouders), hebben we ook
gecheckt of U-shake adviezen heeft uitgebracht die
raken aan ruimte voor jeugd. Voor Noordwest blijkt dat
niet het geval.

2.2.4 Gesprek met bewoners
Het advies van het WMO was om (de ideeën achter) dit
plan ook te bespreken in de bewonersgroepen van de
subwijken. Na vaststelling van dit uitgewerkte wijkkader
krijgen deze groepen het document om te bespreken en
mee te denken in de uitvoering.
De wijkraad heeft tijdens het opstellen van dit plan ook
de conceptstukken gekregen. Zij heeft hier, als gevolg
van een te beperkte reactietijd, niet in detail op kunnen
reageren, maar wel een aantal noties meegegeven
over spelen in Noordwest, die zich als volgt laten
samenvatten:
• belangrijk om ambitie uit te spreken om meer
speelruimte te creëren
• gezinnen lijken (uiteindelijk) weg te trekken uit
Noordwest, misschien blijkt hieruit dat de wijk niet zo
heel kindvriendelijk is
• belangrijk om werk te maken van het openstellen van
schoolpleinen. De inrichting hiervan zou ook beter
(groener) kunnen.

• participatie is essentieel voor het heel houden van
speelplekken, vergroten van leefbaarheid etc
Desgewenst kan het vastgestelde plan ook besproken
worden in de wijkraad met het verzoek mee te denken
over de uitvoering. We blijven met de wijkraad in
gesprek.

2.2.5 Specifieke participatie vanwege het
wijkspeelruimteplan: jongeren in de
openbare ruimte
In de hele wijk, maar met name in Ondiep, zijn veel
klachten over vandalisme door jongeren. Er wordt veel
overlast gemeld en er is angst voor groepen jongeren.
Hierdoor verdwijnen hoe langer hoe meer kleine
speelplekjes, zodat er bijna alleen nog grotere centrale
speelplekken voorkomen.
Specifiek in het kader van dit proces hebben we
straatinterviews met jongeren gehouden over wat zij
vinden van de openbare ruimte.
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Dit geeft het volgende beeld:
‘De jongeren geven aan niet vaak naar voorzieningen
voor jongeren in de wijk, zoals ontmoetingsplaatsen
en sportplekken, toe te gaan. Het woord ‘hangen’ heeft
overduidelijk een negatieve lading. Een jongere dient
daarop van repliek; “Ik hang niet, ik zit liever”. Veel van
de jongeren pakken de bus naar de stad om zich daar
te vermaken, vooral tijdens koopavonden. Rondgang
door de wijken Ondiep en Zuilen leert dat er wel degelijk
jongeren gebruik maken van de voorzieningen. ’s Avonds
wordt er voornamelijk ‘ontmoet’. Kleine groepjes
jongeren zitten dan bij elkaar te praten.
De jongeren lijken over het algemeen niet echt
geïnteresseerd hun mening te geven. De wijkagent van
Zuilen gaf aan dat er in de avonduren vaak overlast wordt
ervaren vanuit bewoners wonend aan de speelplek. Het
gaat dan met name om de plekken met een voetbalkooi.
Een overweging kan zijn om verlichting bij de
voetbalkooien te plaatsen. Geen spots maar meer
sfeerverlichting. Hierdoor zijn de plekken in de vroege
avonduren ook te gebruiken door jongeren, worden deze
plekken aantrekkelijker en is er van buitenaf meer zicht
op. Nu zijn die plekken soms sociaal onveilig.’

2.2.6 Aanbevelingen over participatie in het vervolg
Resumerend naar doelgroepen valt er het volgende op te
merken over participatie:
• kinderen van onder de vier (en logischerwijs hun ouders)
Hier speelt een specifiek probleem waar we nog slecht
zicht op hebben. Aanbeveling is hier onderzoek naar
te doen.
• basisschoolkinderen
De eerste stap voor deze groep was de analyse van
de ideeën uit de kinderraadsvergadering. Het seizoen
is er op dit moment niet naar om participatie met
kinderen te organiseren. Het is te koud en te nat
in deze tijd van het jaar om buiten met kinderen
te gaan kijken, dus dat zal moeten wachten tot het
voorjaar. Aanbeveling is om zo gauw het weer dat
toelaat wel een (aantal) wandeling(en) te organiseren
met kinderen in de basisschoolleeftijd. Doel kan
zijn om met hen hun eigen omgeving te bekijken,
maar bij voorkeur een eventuele tweede keer met
hen een stapje verder weg te gaan van de plekken
waar ze altijd al spelen om hun beeld van hoe je kunt
spelen een beetje op te rekken. Het mooiste zou zijn
om deze activiteit te koppelen aan het komen tot
nieuwe plannen voor de kinderraadsvergadering.
Wijkwelzijnsorganisaties (kinderbegeleiding) staan
open voor deze benadering.
• jongeren, van 12 tot 18 jaar
Rond de aanleg en inrichting van plekken voor
jongeren is het wenselijk om altijd de jongeren zelf te
betrekken.

“Ik hang niet,
ik zit liever”

• omwonenden van plekken waar kinderen of jongeren
spelen of samenkomen, zelf wel of niet met kinderen.
Deze groep laat zich horen rond specifieke plekken,
zowel in positieve als in negatieve zin. Daarnaast
bereiken we deze groep via de wijkraad en de
bewonersverenigingen.

Jongen, 17 jaar
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3. Conclusie en ambitie

3.1 Conclusie
Kwantiteit
In de wijk Noordwest is over het algemeen weinig
speelplek voor alle leeftijden. Met name de allerjongsten
(tot 4) komen er bekaaid af. In Zuilen is zeer weinig
formele speelplek. Ook Ondiep heeft weinig oppervlakte,
bovendien is daar recent nog een aantal speelplekken
gericht op de kleinsten opgeheven. Pijlsweerd is beter
bedeeld.
Kwaliteit
De wijk biedt weinig echt mooie plekken. Dit komt
waarschijnlijk voort uit het feit dat er ook veel wordt
gesloopt, wat uitnodigt tot een inrichting van de
openbare ruimte die hufterproof is. Je ziet ook veel
hekken rond speelplekken en in de openbare ruimte.
Terwijl een defensieve inrichting juist vaak agressie
oproept. Experimenteren met de omgekeerde
benadering, dus hoge kwaliteit aan de openbare
ruimte geven en die ook onmiddellijk repareren of
schoonmaken als dat nodig is, zou wenselijk zijn.
Hondenpoep is echt een probleem, zowel op formele
speelplekken als daarbuiten.

Informeel spelen
Gezien de beperkingen van formeel spelen is informeel
spelen van essentieel belang. Gezien het gebrek aan
groen of behoefte daaraan bij bewoners, zou het
informeel spelen zich moeten richten op de stedelijke
(stenige) omgeving: dus op de stoepen. Ook bijvoorbeeld
met water: stadse fonteintjes (robuust en spannend).
Positief is wel dat er in de wijk weinig hoogbouw is, dus
dat de binnen-buitenrelatie niet problematisch is. Met
andere woorden het is voor kinderen relatief makkelijk
om van binnen in de huiskamer naar buiten op de stoep
te komen (en voor ouders om toezicht te houden vanuit
de woning).

uitzondering van de Vechtoever en Julianapark. Langs
de Vechtoever zou het goed zijn te zoeken naar
mogelijkheden voor natuurlijk spelen, in overleg met
kinderen en passend bij het ecologische beheer. Het
Julianapark is een prachtige, goed functionerende plek,
om trots op te zijn. Die vooral behouden moet worden.
Activiteiten
Mogelijk voor de allerkleinsten? Daarvoor eerst in beeld
brengen waar, hoe en met wie die nu eigenlijk spelen.
Een aanknopingspunt kunnen hier mogelijk de GG&GD
en de consultatiebureaus zijn.

3.2 Ambitie
Bereikbaarheid en verkeer
Verkeersveiligheid is een issue in Noordwest en die
wordt vooral bepaald door gedrag. Het verhogen van die
veiligheid is een belangrijk thema voor spelen. Daarnaast
zijn er veel barrières in de wijk, zowel drukke straten, als
spoor, als water.
Groen
Zoals gezegd biedt Noordwest een zeer stenige
omgeving, waar weinig groen te vinden is, met

In Noordwest vindt veel herstructurering plaats. De
ambitie is om waar dat ook maar enigszins mogelijk
is extra speelplek te realiseren, van bovendien goede
kwaliteit.
De wijk moet voor spelruimte op de lange termijn een
kwaliteitsimpuls krijgen. Dat manifesteert zich op
verschillende manieren:
• de bestaande speelplekken moeten aantrekkelijk zijn
om te verblijven en ook vanaf een wat langere afstand
naar toe te gaan.
• de openbare ruimte moet aantrekkelijk zijn om op
pad te gaan. Zaken die dit verhinderen zijn onder
andere hondenpoep, sociale veiligheid, ruimte op
de stoep, aantrekkelijkheid van de openbare ruimte
en dergelijke. Prikkelen om op pad te gaan doen
bijvoorbeeld herkenbare routes, met markante her
kenningspunten (spelaanleidingen, kunstobjecten etc).
• Het streven is de hoeveelheid hekken in Noordwest
terug te brengen. Bij plaatsing van nieuwe hekken of
vervanging kiezen we liever voor een afscheiding van
andere aard en uitstraling. Het hoeft niet te betekenen
dat er helemaal geen afscheidingen meer komen,
want die kunnen best functioneel zijn (hoewel de
vraag of dat zo is, wel expliciet gesteld moet worden),
maar bijvoorbeeld keien, glooiingen, struiken etc
kunnen deze rol ook vervullen. Een voorbeeld is dat
een voetbalkooi ook vervangen zou kunnen worden
door een getrapte verdieping van het maaiveld.
Is deze van beton, dan is het beheer misschien
zelfs goedkoper dan bij de kooi. Bovendien is de
plek dan behalve voor voetbal voor nog veel meer
functies geschikt (skaten, zitten, ontmoeten etc).
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Aandachtspunten hierbij zijn de waterhuishouding
en verminderde sociale controle door minder zicht
baarheid, wat niet wil zeggen dat het onmogelijk is.
Het informeel spelen krijgt een impuls in Noordwest.
De stoep zal hier een belangrijke rol in moeten spelen
voor alle leeftijden. Bij alle projecten die herstrating
of herinrichting van de stoep omvatten, richten we
die stoep zodanig in dat het potentieel ook een
prettig verblijfsplek is. Dat betekent niet alleen dat
we het oppervlakte zo groot mogelijk maken (wat
vaak beperkt zal zijn door alle eisen aan de straat),
maar ook dat we de stoep interessant voor kinderen
maken door bijvoorbeeld op sommige plekken extra
spelaanleidingen toe te voegen, zoals interactieve
stoeptegels of fonteintjes. Dit is niet alleen ambitieus
omdat het veelomvattend en geografisch versnipperd is,
maar ook omdat het eisen stelt aan de sociale veiligheid
die kinderen en jongeren op straat ervaren (met andere
woorden: de fysieke omgeving heeft invloed op hoe
mensen zich voelen en gedragen, maar ook het sociale
aspect is belangrijk. Als je op straat gepest wordt door
oudere kinderen gaat niemand op de stoep spelen).
In het groen aan de rand van de wijk, langs de
Vechtoever, komt een project rond natuurlijk spelen,
in samenspraak met kinderen en ouders. Waar er
kansen liggen om meer (gebruiks)groen met daarin
speelfuncties te realiseren, grijpen we die. Daarnaast
kan in algemene zin de relatie met de natuur in de stad
versterkt worden. Bijvoorbeeld kastanjebomen zijn
voor kinderen interessant, dus misschien kunnen we
die aanplanten. Ook planten die beestjes en vlinders
en dergelijke aantrekken en kennis daarover vergroten
kunnen bijdragen aan het minder ‘vies’ vinden van
groen. Soms is het zo simpel als kiezen voor gras in
plaats van steen/verharding.
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Kaart

Speelruimte in Noordwest
Geef jeugd de ruimte!

De hier afgebeelde
kaart is ook los
bijgevoegd als poster.

Formele en
informele
speelplekken

In 2009 is de nota ‘Geef jeugd de ruimte!’ opgesteld.
Op basis hiervan ontwikkelt de gemeente voor elke
Utrechtse wijk een speelruimteplan. Het speelruimteplan
voor uw wijk is verkrijgbaar op het wijkbureau of kijk op
www.utrecht.nl/jeugd onder Jeugd en Vrije Tijd, Speelruimte.

www.utrecht.nl
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Bijlage B

Bevolkingsanalyse
(door Bestuursinformatie, gemeente Utrecht)

Beeld van de wijk Noordwest

Beeld van de subwijk Pijlsweerd

Noordwest is een wijk met relatief weinig minderjarige bewoners. De verwachting is dat het aantal kinderen in de
wijk in de komende jaren veel minder zal toenemen dan gemiddeld in Utrecht. Op dit moment wonen er in de wijk
Noordwest 6.100 kinderen. In 2020 zullen dit er ongeveer 6.500 zijn. Dit betekent een stijging met 6%, tegen 26%
gemiddeld in Utrecht. In Noordwest wonen iets minder (echt)paren met kinderen dan gemiddeld in Utrecht. Het
aandeel flatwoningen in de wijk is met 25% relatief laag, het aandeel boven- en benedenwoningen is met eveneens
25% relatief hoog. De wijk kent relatief weinig gebruiksgroen (1,9m² per inwoner).

Pijlsweerd kent de minste kinderen van de hele wijk Noordwest, 649 in totaal. 11% van de huishoudens bestaat uit
een (echt)paar met kinderen, 4% betreft een eenoudergezin. In Pijlsweerd staan relatief weinig eengezinswoningen en
relatief veel flats. De hoeveelheid gebruiksgroen ligt met 3m² per bewoner iets hoger dan gemiddeld in Noordwest.

Beeld van de subwijk Ondiep, 2e Daalsebuurt
In Ondiep, 2e Daalsebuurt bestaat 13% van de gezinnen uit een (echt)paar met kinderen, 6% betreft een
eenoudergezin. In totaal wonen er 1.608 kinderen in de subwijk. De wijk kent relatief veel eengezinswoningen en
boven- en benedenwoningen. De bewoners van Ondiep, 2e Daalsebuurt beschikken met 0,3m² per bewoner over het
minste gebruiksgroen van heel Noordwest.

Beeld van de subwijk Zuilen-West
In Zuilen-West bestaat 16% van de gezinnen uit een (echt)paar met kinderen, 4% betreft een eenoudergezin. In totaal
wonen er 1.452 kinderen in de subwijk. Eengezinswoningen en boven- en benedenwoningen komen in Zuilen-West
iets vaker voor dan gemiddeld in de wijk. De bewoners van Zuilen-West beschikken met 3m² per bewoner over iets
meer gebruiksgroen dan gemiddeld in Noordwest.

Pijlsweerd (gegevens per 1 januari 2009)

Beeld van de subwijk Zuilen-Noord/Oost
Zuilen-Noord/Oost is de meest kinderrijke subwijk van Noordwest. 20% van de huishoudens bestaat uit een (echt)paar met
kinderen, 7% betreft een eenoudergezin. In totaal wonen er 2.409 kinderen in Zuilen-Noord/Oost. In de subwijk bevinden
zich relatief veel flatwoningen. De hoeveelheid gebruiksgroen bevindt zich met 2m² op het gemiddelde van de wijk.

Zuilen-West (gegevens per 1 januari 2009)
Jeugdige bevolking
jongens 0 t/m 3
		
4 t/m 11
		
12 t/m 17
meisjes 0 t/m 3
		
4 t/m 11
		
12 t/m 17
Samenstelling huishoudens
paar zonder kinderen (%)
paar met kinderen (%)
eenoudergezin (%)
alleenstaand (%)		
totaal huishoudens (aantal)
Woningtypen
eengezinswoningen (%)
boven-, beneden-woningen (%)
flats (%)				
totaal woningen (aantal)
Groenvoorziening
gebruiksgroen (m2/inwoner)

Zuilen-Noord/Oost (gegevens per 1 januari 2009)

248
297
173
234
307
193

24
16
4
57
6.090

54
28
18
4.786

3

Jeugdige bevolking
jongens 0 t/m 3
		
4 t/m 11
		
12 t/m 17
meisjes 0 t/m 3
		
4 t/m 11
		
12 t/m 17
Samenstelling huishoudens
paar zonder kinderen (%)
paar met kinderen (%)
eenoudergezin (%)
alleenstaand (%)		
totaal huishoudens (aantal)
Woningtypen
eengezinswoningen (%)
boven-, beneden-woningen (%)
flats (%)				
totaal woningen (aantal)
Groenvoorziening
gebruiksgroen (m2/inwoner)

345
525
357
302
548
332

25
20
7
48
6.073

44
18
39
5.495

Jeugdige bevolking
jongens 0 t/m 3
		
4 t/m 11
		
12 t/m 17
meisjes 0 t/m 3
		
4 t/m 11
		
12 t/m 17

Ondiep, 2e Daalsebuurt (gegevens per 1 januari 2009)

98
119
99
110
138
85

Jeugdige bevolking
jongens 0 t/m 3
		
4 t/m 11
		
12 t/m 17
meisjes 0 t/m 3
		
4 t/m 11
		
12 t/m 17

223
360
280
203
294
248

Samenstelling huishoudens
paar zonder kinderen (%)
paar met kinderen (%)
eenoudergezin (%)
alleenstaand (%)		
totaal huishoudens (aantal)

22
11
4
63
3.279

Samenstelling huishoudens
paar zonder kinderen (%)
paar met kinderen (%)
eenoudergezin (%)
alleenstaand (%)		
totaal huishoudens (aantal)

25
13
6
57
7.424

Woningtypen
eengezinswoningen (%)
boven-, beneden-woningen (%)
flats (%)				
totaal woningen (aantal)

38
22
40
2.461

Woningtypen
eengezinswoningen (%)
boven-, beneden-woningen (%)
flats (%)				
totaal woningen (aantal)

58
30
12
5.749

Groenvoorziening
gebruiksgroen (m2/inwoner)

3

Groenvoorziening
gebruiksgroen (m2/inwoner)

0,3

Bron: Gemeentelijke Basisadministratie (GBA); Huishoudenbestand Bestuursinformatie; Vastgoedinformatie;
Groenbeheersysteem (StadsWerken)

2

Bron: Gemeentelijke Basisadministratie (GBA); Huishoudenbestand Bestuursinformatie; Vastgoedinformatie;
Groenbeheersysteem (StadsWerken)
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Uitwerking analyse wijk
Noordwest kent relatief weinig jongeren
De wijk Noordwest kent relatief weinig jongeren. In totaal 15% van de bewoners van deze wijk is jonger dan 18 jaar. In
heel Utrecht bedraagt dit aandeel 19%. Vooral de groep 0 t/m 3 jarigen en de groep 4 t/m 11 jarigen zijn in Noordwest
minder vertegenwoordigd dan gemiddeld in Utrecht.

Samenstelling bevolking Noordwest, per 1 januari 2009

Prognose 0 t/m 3-jarigen, 4 t/m 11-jarigen en 12 t/m 17 jarigen Noordwest; 2009-2020

man
absoluut

				
0 t/m 3 jaar
4 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
totaal 0 t/m 17 jaar
totaal 18 jaar en ouder
totaal Noordwest

De lichte groei van het aantal jongeren in de wijk Noordwest geldt overigens niet voor alle leeftijdscategorieën. Voor
de groep 12 t/m 17 jarigen verwachten we juist een daling met 3% tussen 2009 en 2020. Met een toename van 15%
tussen 2009 en 2020 groeit de groep 0 t/m 3 jarigen in de wijk het sterkst. Onder de groep 4 t/m 11 jarigen is deze
groei met 5% duidelijk geringer.

%

vrouw
absoluut

%

totaal
absoluut

			

2009

2010

2015

2020

0 t/m 3 jaar
4 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
Totaal 0 t/m 17 jaar

1.763
2.588
1.767
6.118

1.758
2.556
1.684
5.998

1.900
2.513
1.686
6.099

2.066
2.709
1.716
6.491

%

914
1.301
909

4,7
6,7
4,7

849
1.287
858

4,1
6,2
4,1

1.763
2.588
1.767

4,4
6,4
4,4

3.124
16.234
19.358

16,1
40,4
48,2

2.994
17.794
20.788

14,4
44,3
51,8

6.118
34.028
40.146

15,2
84,8
100

Bron: Gemeentelijke Basisadministratie (GBA); Bevolkingsprognose Bestuursinformatie

Bron: Gemeentelijk Basisadministratie (GBA)

Inwoners Noordwest iets lager opgeleid dan gemiddeld
In de wijk Noordwest is 47% van de bewoners hoger opgeleid. Dit aandeel ligt iets lager dan gemiddeld in Utrecht
(53%). Het aandeel laagopgeleide bewoners in de wijk ligt met 30% juist iets hoger dan het Utrechts gemiddelde (24%).
Een middelbare opleiding komt met 23% even vaak voor als gemiddeld in Utrecht.

Geringe toename aantal jongeren in Noordwest
De verwachting is dat de jeugdige bevolking in de wijk Noordwest in de komende jaren eerst iets zal dalen, om daarna
licht toe te nemen. In 2010 verwachten we dat het aantal minderjarige bewoners in de wijk zal zijn gedaald tot 5.998.
In 2020 zal dit aantal weer zijn gestegen tot 6.491, een toename van 6% ten opzichte van 2009. Ter vergelijking: in
heel Utrecht verwachten we dat de groep 0 t/m 17 jarigen tussen 2009 en 2020 met 26% zal toenemen. Desondanks
groeit de groep jeugdigen in Noordwest sneller dan de totale bevolkingsontwikkeling in de wijk (+3%).

Iets minder (echt)paren met kinderen in Noordwest
In totaal 15% van de huishoudens in Noordwest betreft een (echt)paar met kinderen. Dit aandeel ligt iets lager dan het
stedelijk gemiddelde (19%). Ruim de helft van de huishoudens bestaat uit alleenstaanden, 24% uit (echt)paren zonder
kinderen en 5% betreft eenoudergezinnen.

Figuur 1 – Prognose 0 t/m 17-jarigen in Noordwest; 2009-2020

Samenstelling huishoudens Noordwest, per 1 januari 2009

0 t/m 3 jaar

4 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

totaal 0 t/m 17 jaar
paar zonder kinderen
paar met kinderen
een-ouder gezin
alleenstaand
totaal

6.000
5.000
4.000

absoluut

%

5.534
3.502
1.190
12.641
22.867

24,2
15,3
5,2
55,3
100

Bron: Huishoudensbestand Bestuursinformatie

3.000
2.000
1.000

2009

2010

2015

2020

Bron: Bestuursinformatie, gemeente Utrecht
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Bijlage C

Quickscan speelruimte kinderen
(door OBB-Ingenieursbureau)

Relatief weinig flatwoningen in Noordwest
De wijk Noordwest kent relatief weinig flatwoningen. Met 25% ligt dit aandeel duidelijk lager dan gemiddeld in
Utrecht (38%). De helft van de woningvoorraad in de wijk bestaat uit eengezinswoningen, een kwart uit boven- en
benedenwoningen. Deze aandelen liggen juist weer iets hoger dan gemiddeld in Utrecht (resp. 46% en 16%).

Noordwest
De navolgende omschrijving van de formele speelruimte kan niet los worden gezien van de analyse van de informele
speelruimte. Daar waar minder informele speelruimte is, is de formele speelruimte nog belangrijker. Daarnaast is
er gekeken naar de kinderaantallen verdeeld naar de doelgroepen jongere en oudere kinderen. Als laatste is ook de
inrichtingskwaliteit van belang. Aantrekkelijke speelruimte zal beter worden gebruikt dan minder aantrekkelijke.

Figuur 2 – Woningvoorraad Noordwest naar woningtype

Jongere kinderen
Kinderen van 0 tot en met 5 jaar. De baby´s, peuters en kleuters. Zoeken speelruimte dichter bij huis, spelen
vaker nog wat alleen en vragen niet zo veel ruimte.
flatwoning
25,2%

Oudere kinderen
Kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Ze gaan meer de buurt in en mogen als ze ouder worden ook drukkere wegen
oversteken. Ze spelen meer samen met andere kinderen en vragen daarom meer ruimte (voetbal, verstoppertje etc.)
eengezinswoning
49,9%

boven-,
benedenwoning
24,9%

Er is in beperkte mate rekening gehouden met barrières zoals drukke wegen en watergangen. Doordat er zoveel
drukke wegen zijn en er ook sprake is van sociale barrières is dit vertaald in de informele speelruimte, die voor deze
wijk over het algemeen niet ruim en goed is.

Overzicht formele speelruimten
Pijlsweerd
Aantal
Kind/ha
kinderen

Bron: Vastgoedinformatie (VGI)

Relatief zeer weinig gebruiksgroen in Noordwest
De wijk Noordwest heeft relatief zeer weinig gebruiksgroen. Per 1.000 inwoners betreft dit 1.900 m². Dit zijn
bijvoorbeeld trapveldjes op speelweides. Gemiddeld hebben de inwoners van Utrecht de beschikking over veel meer
gebruiksgroen (6.000 m² per 1.000 inwoners).

0 t/m 5
6 t/m 11
totaal

272
193
465

5
4
4,5

Ondiep
Aantal
Kind/ha
kinderen
590
491
1.081

5
4
4,5

Oost
Aantal
Kind/ha
kinderen
915
805
1.720

10
9
9,5

West
Aantal
Kind/ha
kinderen
633
453
1.086

5
4
4,5

Pijlsweerd
Er liggen in Pijlsweerd 12 speelplekken exclusief twee speeltuinen voor 272 jongere kinderen en 193 oudere kinderen.
Gemiddeld moeten circa 38 kinderen een plek delen. Gezien het aantal kinderen en de ruimtelijke opbouw zouden er
negen plekken moeten zijn, waarvan twee ook mede geschikt voor oudere kinderen.
De huidige plekken zijn voldoende ingericht om hierin te voorzien. De speelplek aan de Bethlehemweg is de
aangewezen plek voor veel kinderen in de buurt. Omdat de informele speelruimte beperkt is en blijft wordt
geadviseerd te investeren in kwaliteit van speelplekken, zodat deze aantrekkelijk genoeg blijven om naar toe te gaan.
Meer uitdaging en aanbod in toestellen voor met name de oudere kinderen en zo nodig activiteiten.
Ten zuiden van de Amsterdamsestraatweg wordt de rand van de buurt begrensd door hoogbouw, hier liggen enkele
kleine speelplekken rondom de 1e Daalsedijk. De inrichting van deze plekken is minimaal, evenals de verdere
informele speelruimte. Gezien het aantal kinderen moet met één a twee goed ingerichte plekken kunnen worden
voorzien in de behoefte.
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Bijlage D

			

(door OBB-Ingenieursbureau)

Ondiep

Noordwest jongeren

Voor de circa 590 jongere kinderen en 491 oudere kinderen liggen er in Ondiep circa 16 speelplekken exclusief een
speeltuin. Gemiddeld moeten circa 67 kinderen een plek delen.
Gezien het aantal kinderen en de ruimtelijke opbouw zouden er 19 plekken moeten zijn, waarvan zeven mede geschikt
voor de oudere kinderen. Het huidige aantal plekken is dus net aan de minimale kant. Er liggen kansen voor de
realisatie van een goede plek in de reconstructie Perzikstraat/Meloenstraat.
Ondanks het aantal speelplekken is niet helemaal duidelijk hoe de plekken gebruikt worden door de jongere kinderen.
Het lijkt vrij duidelijk dat ze hier niet alleen heen mogen en dus afhankelijk zijn van ouders/verzorgers. De inrichting
lijkt echter niet altijd even vriendelijk en is te veel in hokjes gedeeld. Ook de weg ernaar toe (informele ruimte op
stoepen e.d.) is niet altijd even fraai. Vermoedelijk is het gebruik van de plekken door deze factoren niet optimaal.
Geadviseerd wordt om niet te focussen op het realiseren van nieuwe plekken maar om zowel de plekken als de
weg ernaar toe aantrekkelijker te maken. Vooalsnog lijkt een multifunctionele inrichting daarbij de oplossing. Nu
is een voetbalkooi alleen maar een voetbalkooi, maar door er een licht verdiept plein van de maken is het opener,
toegankelijker, en kan er ook geskate, gezeten en evt. gepoedeld en geschaatst worden. Het doet vriendelijker aan.
Door vormgeving kan dan veel gewonnen worden.

Zie ook schetsen met plekken en aantal jongeren en plekken.

Zuilen Oost en West
Het aantal formele speelplekken in Zuilen is te laag voor de circa 1.548 jongere kinderen en 1.258 oudere kinderen.
Er zijn op dit moment circa 28 speelplekken inclusief het Julianapark en exclusief de speeltuinverenigingen. Gemiddeld
moeten circa 132 kinderen een plek delen in Zuilen Oost en circa 72 kinderen in Zuilen West. Gezien het aantal
kinderen en de ruimtelijke opbouw zouden er 51 plekken moeten zijn, waarvan 17 mede geschikt voor de oudere
kinderen.
In Zuilen liggen enkele plekken die een centrale functie hebben door de ligging en het aanbod van toestellen. Enkele
van deze plekken zijn die aan het Theo Thijssenplein, Plesmanlaan, Wattlaan, Queek-Noverlaan, Zwanenvechtlaan,
Margrietstraat en het Julianapark. De algemene conclusie voor geheel Zuilen is dat de het aantal speelplekken niet
toereikend is, de informele speelruimte kan dit tekort niet compenseren. Geadviseerd wordt om een nieuwe plek te
zoeken en de buurt aan te kleden met speelaanleidingen, waardoor spelen op straat wordt gestimuleerd. De speelplek
aan de Van Heukelomlaan kan uitgebreider worden ingericht, de ruimte is hiervoor zeer geschikt. Één speelplek voor
de buurt rondom de Vechtoever is voldoende.
De speelplekken in de J.M. de Muinck Keizerlaan zijn gedeeltelijk openbaar en enkele zijn in beheer van de corporatie.
Het gaat hier om plekken die veelal besloten liggen tussen blokken woningen. Het toezicht vanuit de omringende
woningen is optimaal.
Een groot deel speelruimte is te vinden aan de Vecht en het Geuzenplantoen. Om deze ruimte aantrekkelijker te maken
voor spelen wordt geadviseerd om zowel met aanleidingen als toestellen de ruimte beter in te richten.
Ook in de buurt tussen de Prins Bernhardlaan en de Amsterdamsestraatweg is het advies om de speelplekken
die er zijn uitdagender in te richten en met aanleidingen de ruimte te verbeteren. Het grasveldje aan de C. van
Maasdijkstraat wordt gebruikt voor voetbal, maar heeft hiervoor niet de voorzieningen.
De Schaakbuurt heeft twee grote speelplekken. Er wonen in deze buurt veel kinderen. Geadviseerd wordt om
de overige ruimte voor deze doelgroep verbetert in te richtten. Voorbeelden zijn het Grootmeesterplein en het
Geuzenplantsoen. Om de speelplekken met elkaar te verbinden kan middels aanleidingen een route door de buurt
worden gecreëerd. Voor geheel zuilen wordt geadviseerd mogelijkheden te realiseren voor voetbal op straat en in
plantsoen.
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Aantallen doelgroep
Er zijn op dit moment iets meer dan 2.000 jongeren in Noordwest. Dit aantal zal de komende jaren iets toenemen.
Dit is te zien in de toename in de leeftijdsgroep 0 tot en met 11 jaar. De belangrijkste verklaring hiervoor zijn de
reconstructies die her en der in de wijk plaats vinden en weer jonge gezinnen aantrekken. In Zuilen West lijkt deze
toename het grootst. In het voorzieningenniveau kan hiermee rekening worden gehouden.

Jongeren Noordwest

Pijlsweerd
Ondiep
Zuilen Oost
Zuilen West
totaal

Huidig aantal per doelgroep
0-5 jaar
6-11 jaar
12-18 jaar
272
193
215
590
491
616
915
805
804
633
453
427
2.410
1.941
2.062

Prognose 12 tot 18-jarigen
5 - 10 jaar
> 10 jaar
223
304
579
672
920
1047
514
706
2.236
2.729

Problemen jongeren
In de gehele wijk, maar met name in Ondiep, zijn veel klachten over vandalisme door jongeren. Er wordt veel overlast
gemeld en er is angst voor groepen jongeren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de kleinere speelplekken in de buurt
langzaam verdwenen zijn en er bijna alleen grote centrale speelplekken voorkomen. De inrichting is mede voor
jongeren en zij eigenen zich de plekken toe. In de avonduren is geen specifieke verlichting op de plekken, daar waar
het meeste straatlicht is, wordt dan het meest gehangen.

Informeel sport/ontmoeting
Veel jongeren hebben weinig evaring en daardoor geen relatie met groen, omdat de wijk deze mogelijkheden
niet biedt en de ouders dit ook niet opzoeken (vieze kleren, vervelende bomen e.d.). Het zeer kleine aandeel
gebruiksgroen moet intensief gedeeld worden met veel doelgroepen. Vooral de hondenpoep maakt informeel
voetballen en picknicken of ontmoeten bijna onmogelijk. Alleen het Julianapark biedt poepvrije mogelijkheden en is
dan ook erg belangrijk. De wijk biedt wel vele pleinen en hofjes waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, wat niet
altijd wordt gewaardeerd door de omwonenden.
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Aantal plekken
Gezien het aantal jongeren zijn er in totaal vier tot vijf stevige mogelijkheden nodig, waar ook na 22.00 uur gesport en
ontmoet kan worden in de zomer. In totaal zouden er 22 sportplekken moeten zijn met daarbij een zitplek. Daarnaast
nog circa acht zitplekken. Verspreid over de wijk zijn verder circa 45 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 75 groetplekken zijn van nature aanwezig in de wijk.

Voorzieningen nodig

nu

over 5 tot 10 jaar

over meer dan 10 jaar

Overloopplek (OP)
Zitplek (ZP)
Sportplek (SP)
Kletsplek (KP)
Groetplek (GP)

4
27
21
41
69

4
30
22
45
75

5
36
27
55
91

Uitwerking per buurt
Er zijn wel duidelijke verschillen per buurt te zien en hieronder worden ze kort beschreven.

Voorzieningen

Pijlsweerd
nu 5-10 jr > 10 jr

OP
ZP
Sport
KP
GP

0,4
2,9
2,1
4,3
7,2

0,4
3,0
2,2
4,5
7,4

0,6
4,1
3,0
6,1
10,1

Ondiep
nu 5-10 jr > 10 jr
1,2
8,2
6,2
12,3
20,5

1,2
7,7
5,8
11,6
19,3

1,3
9,0
6,7
13,4
22,4

Zuilen Oost
nu 5-10 jr > 10 jr
1,6
10,7
8,0
16,1
26,8

1,8
12,3
9,2
18,4
30,7

2,1
14,0
10,5
20,9
34,9

Zuilen West
nu 5-10 jr > 10 jr
0,9
5,7
4,3
8,5
14,2

1,0
6,9
5,1
10,3
17,1

1,4
9,4
7,1
14,1
23,5

Pijlsweerd
Gezien de bevolkingsgegevens kan uitgegaan worden van circa 300 jongeren. Dit betekent in principe dat er een
overloopplek, drie sportplekken, vier zitplekken en zes kletsplekken nodig zijn. Er zijn genoeg plekken voor de jongeren
om te sporten en ontmoeten. Echter de inrichting van de plekken kan beter afgestemd worden op het gebruik door en
behoefte van de jongeren. Het is belangrijk om te zoneren op deze locaties zodat alle doelgroepen een “eigen plek”
hebben. Nadruk kan daarbij liggen op Noordse Park als locatie zonder jeugd. Aan de Hovenierstraat en Kerkweg moet er
een hoek voor jongeren. Verder moeten er genoeg kletsplekken zijn op de routes zien en gezien worden.

Zuilen Oost
Gezien de bevolkingsgegevens kan uitgegaan worden van circa 900 jongeren. Dit betekent dat er in principe twee
overloopplekken, negen sportplekken, 12 zitplekken en 18 kletsplekken nodig zijn. Er zijn onvoldoende plekken voor
de jongeren om te sporten en ontmoeten. Er zijn grote delen in alle buurten waar geen sport- en ontmoetingsruimte
is. De mogelijkheden voor nieuwe locaties zijn beperkt, maar te vinden. Voorbeelden zijn Grootmeesterplein/
Winkelcentrum Rokade aan de Zwanenvechtlaan, Vechtplantsoen (meerdere plekken), Henny Knipschildplantsoen
uitloper Vecht, Prinses Irenelaan plantsoen/flat en Daalseweg. Er zijn nu zes plekken en er zouden er drie tot vier
bij moeten komen. Ook omdat ze gedeeld moeten worden met de basisschoolkinderen. Hetzelfde geldt voor de
zitplekken. De inrichting van de bestaande zitplekken moet verbeterd worden en daarnaast een à twee locaties
aangewezen en ingericht worden. De kletsplekken zijn niet rijkelijk aanwezig en kunnen uitgebreid worden langs de
Burg. Norbruislaan/Prins Bernhardlaan/Burg. Van Tuyllkade.
Zuilen West
Gezien de bevolkingsgegevens kan uitgegaan worden van 600 jongeren. Dit betekent dat er in principe
een overloopplekken, zes sportplekken, acht zitplekken en 12 kletsplekken nodig zijn. Er zijn onvoldoende
plekken voor de jongeren om te sporten en ontmoeten. Er zijn grote delen in de buurten waar geen sport- en
ontmoetingsmogelijkheden zijn. De plekken die er zijn moeten gedeeld worden met de basisschoolkinderen en zijn
niet ingericht voor gebruik door jongeren. Hetzelfde geldt voor de zitplekken. Hiervan zijn er misschien twee of
drie aan te wijzen en zijn er minimaal acht nodig. Het Vechtplantsoen biedt kansen maar is nu niet ‘zwaar’ genoeg
ingericht. Voorzichtigheid is wel geboden om deze plek niet te zwaar te belasten. Het scholenblok middenin de buurt
Prins Bernhardplein e.o. is van groot belang met haar voorzieningen, maar worden niet gerekend tot het openbaar
voorzieningenniveau. In overleg met de scholen zou hier aandacht moeten zijn voor het gebruik van de voorzieningen
buiten schooltijd. Ook het aantal kletsplekken lijkt onvoldoende met name in de buurten.

Concepten/projecten
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.
11.
12.

Ontmoeten langs de route (kletsplekken, bankjes e.d.)
Sportivity (stimulering beter gebruik jongerenplekken/meer contact met jongeren)
Droogstaan (overdekte ontmoetingsmogelijkheden)
Adopteer een plek in ruil voor voorzieningen naar keuze of iets anders
Poepvrije gebieden (Julianapark, Noordse Park, Muiderslotplantsoen/Nijenrodeplantsoen en Vechtplantsoen).
Pimp de kooien (mooier en zoneren met rest van de plek)
Extra sportplekken Zuilen
Pimp de zitplekken Zuilen Oost
Extra zitplekken Zuilen West
Schoolplein open Zuilen West
Realiseren vier sport- en zitplekken in Zuilen
Aanwijzen en inbedden overloopplekken

Jeugd
Ondiep
Gezien de bevolkingsgegevens kan uitgegaan worden van circa 600 jongeren. Dit betekent dat er in principe twee
overloopplekken, zes sportplekken, acht zitplekken en 12 kletsplekken nodig zijn. Er zijn genoeg plekken voor de
jongeren om te sporten en ontmoeten. Ondanks dat er genoeg plekken zijn zoeken de jongeren toch de speelplekjes op
voor kinderen (die er bijna niet meer zijn).
Een deel ligt aan de inrichting van de plekken. Deze is overal hetzelfde. Er is weinig variatie en weinig multifunctionaliteit.
Daarnaast is het ontwerp weinig uitdagend. De ruimten zijn niet aantrekkelijk en mooi. De spreiding van de voorzieningen
is verre van optimaal voor met name de buurt Ondiep. Het zou goed zijn om in de reconstructie van Meloenstraat e.o. te
kijken of een voorziening haalbaar is. Verder moeten er genoeg kletsplekken zijn op de routes zien en gezien worden.
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Pimp my pavement (speelaanleidingen en routing)
Oversteken voor leken (belangrijke speelroutes)
Groen moet je doen (groene speelplekken en hondenpoep)
Genoeg te doen voor de basisschoolkinderen (over plekken en georganiseerd spel)
Speeltuin voor de kids (speelplekken voor de kleinste kinderen in elke wijk …..)
Fonteinen en water
Bouwspeeltuin
Nog open…
Vraaggericht werken in relatie tot behoefte kinderen (die geen stem hebben).
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Bijlage E

			

Quickscan schoolpleinen
(door Programma Jeugd, gemeente Utrecht)

Primair Onderwijs, Ondiep/2e Daalsebuurt
School, Adres

Toegankelijkheid

Inrichting schoolplein

Omgeving schoolplein

Conclusie voor positie schoolplein

De Boemerang
Amandelstraat 12

Hoog hek met prikkeldraad (op
sommige plekken kapot).

Redelijk groot, veel speeltoestellen
(enkele zijn kapot) en voetbaldoeltjes.

Woonwijk, geen bijzonderheden.

Zou leuke speelplaats kunnen zijn. Beschadigd prikkel
draad doet vermoeden dat vandalisme probleem is.

De Boemerang
Boerhaaveplein 110

Binnenplein, afgesloten met een hoog
ijzeren hek.

Aantal leuke toestellen: 2 klim/
speeltoestellen, tafeltennis en zandbak.

Veel zwerfvuil op straat. Op het pleintje er tegenover
een openbare voetbalkooi.

Voetbalkooi leuk voor oudere kinderen? Schoolplein kan
leuke aanvulling zijn voor jonger publiek.

Rietendakschool
Laan van Chartoise 160

Groot voorplein met hoog hek. Klein
achterplein alleen toegankelijk via
schoolgebouw.

Voorplein is leeg. Achterplein heeft wel
toestellen.

Schuin tegenover de school aan de Marnixlaan een voet/
basketbalplein.

Het lege voorplein is geen speelplek, het achterplein is
niet bereikbaar.

Jules Verne
Joan Roellstraat 12

Hoog hek.

Twee pleinen met hek tussen
schoolgebouwen in. Enkele toestellen,
voetbaldoeltjes. Niet volledig zichtbaar
vanaf de straat.

Vuil op straat. Vlakbij is een kleine speelplaats.

Aardig plein, De Boemerang (Mariëndaalstraat) heeft een
leuker plein. Hier is een vorm van sleutelbeheer. Meer
info volgt van SPOU.

De Boemerang
Mariendaalstraat 25

Hoog hek met punten.

Leuk plein met redelijk veel toestellen
en doeltjes.

Speelveldje vlakbij. Zwerfvuil op straat, langs randen
plein.

Als het toegankelijk was, zou het een leuke speelplek
zijn.

Aboe Da’oed
Thorbeckelaan 5

Hoog hek met punten.

Vrij klein en weinig toestellen, wel
doeltjes.

Speelveldje vlakbij, het schoolplein ernaast is kleuriger,
groter en heeft meer toestellen.

Niet toegankelijk, lijkt weinig toe te voegen naast het
andere schoolplein en het openbare speelpleintje.

Lukasschool & Taalschool &
Mozaïek
Ondiep 63

Hoge muur en hoog hek sluiten het
plein af.

Klein schoolplein, weinig kleur en weinig
toestellen.

Plein grenst aan speeltuin Sparstraat.

De speeltuin ernaast is toegankelijk, groter, mooier en
heeft meer toestellen. Schoolplein voegt weinig toe.

Shri Krishna School
Ondiep 63

n.v.t.

Geen eigen schoolplein?

School grenst aan speeltuin Sparstraat.

n.v.t.

School, Adres

Toegankelijkheid

Inrichting schoolplein

Omgeving schoolplein

Conclusie voor positie schoolplein

De Pijlstaart
Amsterdamsestraatweg 1

Binnenplein, afgesloten met hoog
ijzeren hek.

Niet helemaal zichtbaar. Beperkt aantal
toestellen gericht op jongere kinderen.

Begin van de Amsterdamsestraatweg, druk verkeersplein.

Plein biedt beperkte speelmogelijkheden, gezien de
omgeving toch interessant als beschut speelplaatsje.

Jules Verne
Opzoomerstraat 1

Primair Onderwijs, Pijlsweerd
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Primair Onderwijs, Zuilen Noord/Oost
School, Adres

Toegankelijkheid

Inrichting schoolplein

Omgeving schoolplein

Conclusie voor positie schoolplein

De Carrousel
Jan van Ransdorpstraat 32

Laag hek, kan niet op slot (deur van het
hek is weg).

Vrij ruim plein met leuke toestellen,
groot klimtoestel.

School ligt in parkje met enkele kleinere speelplaatsjes.

Leuke plek om te spelen in mooie, groene omgeving.

Aboe Da’oed
Marnixlaan 362

Afgesloten door hoog hek met punten.

Weinig toestellen, kapotte baskets.

Aan de overkant van drukke weg ligt een voet/
basketbalplein.

Plein is niet erg aantrekkelijk, wel beschutte plek aan
Marnixlaan.

Prinses Margriet & De Cirkel
Pr. Margrietstraat 118

Laag hek, kan op slot.

Dood gras met vreemde metalen
objecten (speeltoestellen?).

Zwerfvuil en glas op straat. Ernaast ligt het veel mooiere
schoolplein van De Cirkel.

Naast het plein van De Cirkel heeft dit pleintje niets te
bieden.

De Cirkel
Pr. Margrietstraat 124

Laag hek, kan op slot. Smalle opening
tussen hek en muur aan zijkant plein.

Aantrekkelijk speelplein met mooie
klimtoestellen, zandbak, duikelrek,
tafeltennis en kleurige tegels

Zwerfvuil en glas op straat. Aan eind van straat ligt een
grote openbare speelplaats (hoek Stauntonstraat).

Leuke speelplek, al ligt dichtbij een groter speelplein.
Dit schoolplein wordt meegenomen in de pilot
schoolpleinen.

Prinses Margriet
Pr. Margrietstraat 20

Laag hek, kan op slot.

Vrij klein en weinig toestellen.

Tegenover het schoolplein ligt vrij groot speelplein met
veel toestellen.

Redelijk toegankelijk, maar voegt weinig toe aan het
grote speelplein.

Ludgerschool
Van Hoornekade 6

Mogelijk een binnenplaats die
bereikbaar is via school. Van buitenaf
geen plein zichtbaar.

???

Hoek van de drukke Marnixlaan. Schuin tegenover school
is een voetbalkooi.

Plein is alleen bereikbaar via school, dus niet
beschikbaar.

Primair Onderwijs, Zuilen West
School, Adres

Toegankelijkheid

Inrichting schoolplein

Omgeving schoolplein

Conclusie voor positie schoolplein

De Piramide
Bisschopsplein 8

Binnenplein? Niet zichtbaar vanaf straat.
Toegangspoort met extra beveiligd,
hoog hek.

???

Voor school een vies en wat vervallen speelplein.

Niet toegankelijk. Staat van openbaar pleintje voor
school wijst op behoefte aan afgeschermde speelplek.

De Piramide
C. van Maasdijkstraat 33

Hoog hek (behalve het kleinste plein van
de drie)

School heeft 2 vrij grote pleinen en 1
klein pleintje. Grote pleinen hebben
aantal speeltoestellen en gras. Kleine
pleintje een heel klein voetbalveldje met
1 doel.

Er grenzen 2 kleine speelpleintjes aan grote pleinen.
Eén voor peuters/kleuters, de andere voor iets oudere
kinderen. Wat zwerfvuil aanwezig.

Kleine pleintje heeft weinig te bieden. De grotere pleinen
zijn leuk, niet heel vol, wel ruim, stukken groter dan de
naastgelegen pleintjes. Niet toegankelijk.

Binnenplein, toegang afgesloten met
hoog hek.

Vrij groot, weinig toestellen.

Woonwijk. Om de hoek is een klein speelplaatsje.

Niet toegankelijk. Biedt wel extra speelruimte, maar
weinig uitdaging.

De Piramide
Plesmanlaan 1
Ludgerschool
St. Bonifaciusstraat 8
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Overige scholen
Subwijk

Adres

School

Soort

Positie van het schoolplein

Ondiep, 2e Daalsebuurt

Amsterdamsestraatweg 239a

De Pels / Optimist

(V)SO

Afgesloten binnenplaats aan de Amsterdamsestraatweg.

Pijlsweerd
Pijlsweerd

Noordseparklaan 2
Noordseparklaan 4

De Pels
De Pels

(V)SO
(V)SO

Naast de school ligt een parkje met voetbalveld & pannakooitje. Achter de school ligt Speeltuin Noordsepark.

Pijlsweerd

Weerdsingel WZ 22

Dr. D. Herderschee

VSO

Geen plein zichtbaar vanaf de straat.

Zuilen Noord/Oost

Stauntonstraat 9

Dr. D. Herderschee

SO

Groot speelplein naast school. School zelf heeft 2 pleinen. Kleinere plein bereikbaar via de school, hoofdplein voor de
school heeft weinig toestellen, maar wel voetbaldoelen. Omgeven door hoog hek.

Zuilen West

Prof. H. Bavinckstraat 3

Het Keerpunt

SBO

Grootplein met mooi klimtoestel en doeltjes. Niet toegankelijk vanwege hoog hek.

Zuilen West

Lieven de Keylaan 9

Delta College

VO

Deltacollege is samengegaan met Utrecht Zuid in het Globe College. Locatie staat leeg, plein is omgeven door hoog
hek en ziet er vies en vervallen uit.

Soort school:

(V)SO: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

SBO: Speciaal Basisonderwijs

VO: Voortgezet onderwijs

Conclusie voor de rol die schoolpleinen kunnen spelen
Pijlsweerd
In Pijlsweerd zijn geen schoolpleinen beschikbaar die relatief makkelijk ontsloten zouden kunnen worden. Dat
gecombineerd met het feit dat er geen gebrek is aan formele speelruimte in Pijlsweerd, lijkt het niet nodig in deze
buurt werk te maken van het openhouden of –krijgen van schoolpleinen.
Ondiep
In Ondiep is de formele speelruimte en de ruimte in de openbare ruimte überhaupt beperkt. Dat betekent dat
schoolpleinen hier een mooie rol zouden kunnen vervullen. De schoolpleinen in Ondiep zijn deels dicht bij elkaar te
vinden:
I. De Boemerang heeft twee locaties niet te ver van elkaar (Amandelstraat en Boerhaaveplein)
II. Daarnaast zitten de derde locatie van De Boemerang, de Jules Verne school en een locatie van de Aboe
Da’oedschool vlak bij elkaar. Op de Jules Verneschool zijn al afspraken over sleutelbeheer met de buurt.
Kansen in Ondiep liggen met name in deze twee clusters, er zijn voldoende aanknopingspunten om in elk van deze
groepjes schoolpleinen te zoeken naar mogelijkheden voor openstelling.
Zuilen Noord/Oost
Het schoolplein van De Cirkel wordt al meegenomen bij de uitwerking van het schoolpleinenproject. Het plein wordt
veel gebruikt en biedt ook een welkome aanvulling aan speelruimte op deze plek. Dit plein krijgt een financiële
bijdrage vanuit Amendement 2007 A064, voor herinrichting, voldoende om ook reservering te maken voor onderhoud
en vervanging.
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Het schoolplein van De Carrousel biedt een mooie plek om te spelen, op een locatie waar dat ook wenselijk is. Om dit
zo te houden is aandacht nodig voor ervaren overlast in de avonduren door jongeren (vervuiling en voetballen).
Mogelijk biedt het schoolplein van de Dr. D. Herderscheeschool (speciaal onderwijs) aan de Stauntonstraat nog
kansen, hoewel hier een vrij grote speelplek naast ligt. Dit plein is nu afgesloten. Te overwegen valt daarnaast om te
proberen het schoolplein van de Abou Da’oedschool aan de Marnixlaan open te krijgen voor de buurt. Dit plein is nu
niet speciaal aantrekkelijk, maar biedt wel een beschutte plek langs een zeer drukke weg. De overige schoolpleinen in
Zuilen Noord/Oost bieden weinig mogelijkheden voor de buurt.
Zuilen West
De hoeveelheid formele speelruimte is zeer minimaal in Zuilen West. Dat betekent dat elke ruimte om te spelen
welkom is.
De schoolpleinen van De Piramide (locatie C. van Maasdijkstraat/Plesmanlaan) zouden heel geschikt zijn om op te
spelen voor de kinderen uit de buurt. Toegankelijkheid zou op deze plek ook wenselijk zijn. Het schoolbestuur (PCOU)
lijkt hieraan mee te willen werken. De pleinen zijn nog niet zo lang geleden afgesloten met een hoog hek. Dit hek is
er gekomen na overlast, dus bij het zoeken naar mogelijkheden zou een oplossing (of tenminste een aanpak) daarvan
meegenomen moeten worden. Misschien zijn er mogelijkheden met sleutelbeheer. In de directe omgeving van de
school is dit najaar een tijdelijke speelplek geopend, maar uiteindelijk zal hier woningbouw komen. De behoefte aan
de ruimte op het schoolplein blijft dus groot.
Om het plein van Het Keerpunt (speciaal basisonderwijs) aan de Prof. H. Bavinckstraat staat nu een hoog hek. Ook hier
zijn misschien kansen om het plein beschikbaar te krijgen voor de buurt.
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Bijlage F

			

Informeel spelen
(door Programma Jeugd en OBB-Ingenieursbureau)

Hoe speel je informeel?
Formeel spelen is misschien wel een contradictio in terminis. De essentie van spelen is uitproberen, plezier,
het moment dat je niet aan formele kaders gebonden bent. Vraag de gemiddelde volwassene om een mooie
speelherinnering en er komen verhalen over landjes, avonturen, modder, bouwen, experimenteren. De wipkip zal er
niet vaak in voorkomen. Wat gelijk het belang en de kracht van informeel spelen aangeeft.
Formele speelplek is toch een begrip. Al was het maar dat er in een stad een minimum van plekken moet zijn die
duidelijk bestemd zijn voor kinderen of jongeren. Er moet ruimte voor de jeugd zijn. Nog los van wat ze daar dan
precies doen. Broodnodig voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen, lichamelijk, sociaal en mentaal.
• lichamelijk: preventie overgewicht, oefenen met veilig gedrag, bijvoorbeeld in het verkeer, coördinatie en
			
evenwicht etc.
vrienden hebben, sociale en praktische steun, omgaan met regels etc
• sociaal:
zelfvertrouwen, onafhankelijkheid, ruimtelijk inzicht, plezier in bewegen etc
• mentaal:
Daarnaast is een speelplek een belangrijke ontmoetingsplek, voor kinderen, jongeren en ook hun ouders. De
aanwezigheid van voldoende, kwalitatief goede en goed functionerende speelplekken dragen veel bij aan de
leefbaarheid en de sociale cohesie in een wijk of buurt. Om over de economische waarde van huizen in een buurt met
goede voorzieningen nog maar te zwijgen. En spelen is gewoon leuk!
Wat een formele speelplek is, is duidelijk herkenbaar. Daar staan speeltoestellen. Vaak is aan bestrating of begrenzing,
zoals hekjes, bosjes en dergelijke te zien tot waar de plek loopt. De aanwezigheid van de speeltoestellen stuurt de
boodschap de wereld in: hier mag je spelen!
Een mooi voorbeeld van ‘pratende’ speeltoestellen geeft park De Hoge Weide in Leidsche Rijn. Op een van de drie
heuvels staat een immense ronde schommel. De schommel zelf wordt nog niet eens zo heel veel gebruikt, het is zelfs
best lastig om de heuvel te beklimmen om er bij te komen. Maar het feit dat hij er staat, zet een duidelijke stempel op
de plek.
In dit geval speelt een speeltoestel die rol. Ook andere objecten kunnen de boodschap ‘hier mag je spelen!’ afgeven,
bijvoorbeeld kunstwerken of een breed scala aan spelaanleidingen. Dat soort objecten hebben we nodig, zodat zowel
kinderen als omwonenden als toevallige passanten een idee hebben over welk gebruik van een plek aanvaardbaar zou
moeten zijn.
Maar wat is dan informeel spelen? In ieder geval speelt dat zich buiten de formele plekken af. Eigenlijk gaat informeel
spelen over de ‘bespeelbaarheid’ van de openbare ruimte. Verschillende leeftijden hebben verschillende behoeften als
het gaat om afstand tot huis, de maatvoering van de omgeving en de complexiteit van wat er te beleven valt. Er is een
aantal aspecten dat de bespeelbaarheid van de openbare ruimte beïnvloedt:

Groen
In groen kan soms geweldig gespeeld worden, er zijn hoekjes om te verstoppen, beschutting tegen wind en regen,
struiken om omheen te rennen. Kastanjes en eikels zoeken, takjes en besjes verzamelen, diertjes en vogels kijken.
Belangrijke dingen, maar niet vanzelfsprekend in de stad. Of juist grasveldjes waar je koppeltje kunt duikelen of
rommelen met een bal of madeliefjes kan plukken etc. Ergens moet toch een heuvel zijn voor sleetje rijden in de
winter. Hoe meer van dergelijk toegankelijk groen er is, hoe beter bespeelbaar. Kritische factor: hondenpoep!
‘Landjes’, bijzondere plekken
Bijzondere plekken zoals braakliggende stukken, kunnen, al is het maar tijdelijk, enorm veel speelplezier opleveren.
Ook pleinen zijn voor kinderen belangrijk. Zeker in een stad als Utrecht met haar enorme verdichtingsopgave, zijn
open plekken niet alleen voor kinderen van belang.
Water
Water heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen. Een zwemdiploma geeft dan ook voor de ouders een fijn
gevoel. Alle leeftijden kunnen van water genieten. Denk aan de smalle wadi’s of laagtes in de stoep waar regenwater
blijft staan. De sloten kunnen dienen om in te modderen met een netje of langs de kant kikkervisjes vangen en
stiekem lisdoddes plukken. Varen in een bootje en vissen. Als het dan vriest en er ligt ijs is het helemaal een feest.
Barrières en routes
Drukke straten, waterwegen en spoorwegen kunnen ervoor zorgen dat een hemelsbreed dichtbije speelplek toch niet
goed bereikbaar is voor kinderen/jongeren. Daarom zijn deze ook van belang bij het kijken naar bespeelbaarheid. De
barrièrewerking geldt voor het bereiken van de formele speelplek. Maar de route die naar die speelplek leidt (of naar
andere plaatsen waar kinderen moeten of willen zijn, zoals bijvoorbeeld school, de sportclub, het park etc), kan wel
aanknopingspunten bieden om onderweg alvast te spelen.
Binnen-buitenrelatie
Hoe makkelijk kunnen kinderen buiten komen? Wat is de weg van woonkamer naar buitenspelen? Zit daar nog een
trappenhuis, lift of portiek tussen? Is er een voortuin waar je doorheen komt, of sta je zo vanuit de voordeur op de
stoep? Eventuele barrières onderweg vermoeilijken het bereiken van speelplek en ontmoedigen buitenspelen.
Speelprikkels
Een grijze stoep is maar een stoep. Een hinkeltegel, knikkertegel of gekleurde tegel maakt het een andere ruimte.
Kinderen worden geprikkeld om te gaan spelen. Een boomstammetje op het grasveld (komen leuke beestjes in als hij
langzaam vergaat), een parkeerpaal waarover je ook kan bokspringen of een maaskei die in de winter te koud is en in
de zomer lekker warm. Naast een speelprikkel voor het kind zijn ze een signaal aan de volwassenen. In deze ruimte
spelen ook kinderen, dus let op!

Stoepen
Hoe breder de stoep, hoe beter bespeelbaar de openbare ruimte. Rotterdam hanteert hier bijvoorbeeld als (harde!)
norm: ‘Een bespeelbare stoep (3 - 5 meter breed) aan tenminste één straatzijde van de weg, bij voorkeur de zonzijde.’
Parkeren heeft een negatief effect op de mogelijkheden voor (informeel) spelen. Zowel puur fysiek, auto’s die in de
weg staan, als meer figuurlijk, de eigenaren van de auto’s die het niet prettig vinden als er kinderen bij spelen.
Straten
Hoe rustiger de straat hoe beter bespeelbaar. Een balletje trappen, leren fietsen of skaten en het spelletje stoepranden
(met een bal op de stoeprand mikken). Hoe meer auto’s en brommers er rijden of parkeren en hoe harder ze rijden des
te meer neemt de bespeelbaarheid van de straat af. Vaak buiten de spits overdag is er wel ruimte. Eenrichtingsverkeer
maakt het al overzichtelijker en doodlopende straten zijn helemaal goed.
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Hoe is het met informeel spelen in Noordwest?
Zuilen Oost
Pijlsweerd
Informeel

Stoepen

Pleinen

Parken

Straten

Bosjes

Veldjes

Tuinen

Water

0 t/m 5
6 t/m 11
12 t/m 18

+
+/+/-

nvt
+/+/-

nvt
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De straat is belangrijke informele speelruimte. Maar grote aantallen geparkeerde auto’s en drukke wegen zijn
kenmerkend voor Pijlsweerd en spelen is dan in veel gevallen niet gemakkelijk op straat. Ook spelen in groen is niet
tot nauwelijks mogelijk, aangezien en geen groenstroken/grasveldjes zijn. Belangrijke onderdelen van de informele
speelruimte zijn de (binnen)tuinen, stoepen en het Noordsepark. Met aanleidingen in en op verharding kan de
openbare ruimte speelser worden ingericht en aantrekkingspunten met elkaar worden verbonden.
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Er is zeer weinig (gevarieerde) informele speelruimte. Informeel spelen gebeurt in de meeste gevallen op straat en
op de stoep. Deze zijn over het algemeen breed genoeg, maar geparkeerde auto’s en hondenpoep maken deze
ruimte onaantrekkelijk. Een gedeelte van de achterpaadjes en hofjes is middels hekken afgesloten en daardoor
niet toegankelijk als speelruimte. Het veld achter De Plantage biedt informele speelruimte, maar zou met enkele
aanleidingen al veel aantrekkelijker worden gemaakt. In de zomermaanden hebben de fonteinen een hoge speelfactor.
Groen in de wijk is er alleen aan de randen, langs de Vecht, bij De Plantage en het Julianapark. Maar deze zijn voor
kinderen vaak niet zelfstandig bereikbaar, liggen vol hondenpoep en zijn qua inrichting niet echt aantrekkelijk.
De 2e Daalsedijk heeft enkele speelplekken, helaas wordt de overige groene ruimte ook door hondenbezitters
gebruikt, waardoor de ruimte niet bespeelbaar is. Pluspunt voor deze straat is dat er fietsparkeerplekken zijn
gemaakt, waardoor de stoep beschikbaar blijft. Kansen liggen bij het aantrekkelijk maken.
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Er is een duidelijk verschil in de informele speelruitme tussen Oost en West Zuilen. In Zuilen Oost zijn verschillende
plantsoenen en de Vechtoever, terwijl in Zuilen West eigenlijk alleen het Julianapark aanwezig is. De bruikbaarheid
voor spelen is echter minimaal door de inrichting en de hondenpoep zijn ze niet aantrekkelijk voor zowel ouders
als de kinderen. Aangezien het speelaanbod minimaal is in Zuilen wordt geadviseerd om deze grote groene stroken
aantrekkelijker in te richten voor informeel spelen.
Algemene problemen in Zuilen zijn het parkeren en de minimale ruimte op de straat en stoepen. Rijdende en
geparkeerde auto’s versnipperen de speelmogelijkheden. Geadviseerd wordt om de openbare ruimte met enkele
aantrekkelijke punten en een soort routesysteem de bewoners te blijven stimuleren op pad te gaan met hun kind naar
de schaarse formele speelplekken.
Zuilen West biedt fysiek eigenlijk geen mogelijkheden voor veranderingen. Het aandeel formele ruimte is ook nog
eens lager.
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Verslag participatie, straatinterviews
			 met jongeren (door OBB-Ingenieursbureau)
Bijlage G

Participatieproject
Utrecht Noordwest
Vragenlijsten en enquêtes

Naar aanleiding van vragenlijsten en enquêtes werd naar de meningen

“Ik hang niet, ik zit liever”
Jongen, 17 jaar

van jongeren in Vleuten-De Meern en Utrecht Noord-West gevraagd naar de
voorzieningen voor jongeren in hun buurt. Wat vonden zij ervan?

Utrecht Noord-West
De jongeren geven aan niet vaak naar voorzieningen voor jongeren in de wijk, zoals ontmoetingsplaatsen en
sportplekken, toe te gaan. Het woord ‘hangen’ heeft overduidelijk een negatieve lading. Een jongere dient daarop van
repliek; “Ik hang niet, ik zit liever”. Veel van de jongeren pakken de bus naar de stad om zich daar te vermaken, vooral
tijdens koopavonden. Rondgang door de wijken Ondiep en Zuilen leert dat er wel degelijk jongeren gebruik maken van
de voorzieningen. ’s Avonds wordt er voornamelijk ‘ontmoet’. Kleine groepjes jongeren zitten dan bij elkaar te praten.
(Zie ‘Rondgang door Zuilen en Ondiep’)
De jongeren lijken over het algemeen niet echt geïnteresseerd hun mening te geven. De wijkagent van Zuilen gaf aan
dat er in de avonduren vaak overlast wordt ervaren vanuit bewoners wonend aan de speelplek. Het gaat dan met name
om de plekken met voetbalkooien.
Wellicht is het een advies om verlichting bij de voetbalkooien te plaatsen. Geen spots maar iets met sfeerverlichting.
Hierdoor zijn de plekken in de vroege avonduren ook te gebruiken door jongeren. Hiermee worden deze plekken
aantrekkelijker om te ontmoeten en is er van buitenaf meer zicht op. Nu wordt het soms als sociaal onveilig ervaren.

Rondgang door Zuilen en Ondiep
Een korte sfeerimpressie
Het is november en tegen half acht ’s avonds al echt donker. Rond de 2e Daalsedijk is het rustig. De onbelichte
voetbalkooi is leeg, op het bankje ernaast zitten twee jongeren in het donker te praten met elkaar.
De straten in deze buurt staan zo rond dit tijdstip vol met geparkeerde auto’s. Waar het overdag nog wel gaat blijkt
dat er ’s avonds toch echt sprake is van een parkeerprobleem. In een huis aan de Fabrieksstraat zijn jongeren aan het
blowen. Aan de kruising van de Boorstraat met de Spijkerstraat (achter het spoor) is een kleine ontmoetingsplek voor
jongeren, deze is rustig. Tegenover Huis aan de Werf, Boorstraat, staat een groepje jongeren te wachten.
De half verlichte jongerenplek aan de Spijkerstraat is verlaten.
Op de kruising van de Wolfstraat met de 1e Daalsedijk zitten twee meiden op een bankje. Ze kijken achterdochtig.
De voetbalkooi aan de Oleanderstraat is donker en verlaten, misschien zou dat anders zijn als de kooi verlicht zou zijn.
Het basketbalveld achter De Plantage is leeg en donker, ook hier geen lichten. De voetbalkooi aan de Boerhaavelaan
is redelijk verlicht, maar ook leeg. Het is inmiddels 20:00 uur en de omheinde speelplek aan de Sparstraat is verlaten.
Bij de cafetaria aan de kruising bij Ondiep en de Vijgeboomstraat staat een heel groepje jongeren (+/- 8, met scooter).
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De uitbater van de cafetaria zegt geen overlast te hebben van de jongeren, maar blijft schichtig uit het raam turen.
Verderop bij het hondenuitlaatveldje aan de Pippelingstraat is het ook rustig. Bij het Wijnbesplantsoen staat een
politieagent met motor de wacht te houden. Er geldt een samenscholingsverbod. De agent (wijkagent Zuilen) geeft
aan er wel eens te staan voor overlast veroorzakende jongeren. Die zitten vooral bij de Prins Bernhardlaan en langs
de Vecht, want daar zitten ze ‘uit het zicht’. Omwonenden daar klagen vaak over overlast. De agent geeft verder aan
dat het niet uitmaakt qua aantal meldingen over overlast of het nu zomer of winter is, het is niet seizoensgebonden.
Het sportveld bij de Kloosterlaan is donker en verlaten en ook de voetbalkooi bij de Van der Marckstraat is donker en
leeg. Er zit een redelijke groep jongeren bij de halfverlichte voetbalkooi aan het Adriaan Menninckkwartier. Ze roken
sigaretten en praten wat.
Bij de speeltuin aan de Prinses Margrietstraat is niemand en ook bij het winkelcentrum Rokade aan de Zwanenvecht
laan is geen jongere te bekennen. De verdiepte kooi bij de Prinses Irenelaan is donker en leeg en ook het
Queeckhovenplein is verlaten.
Hoewel het vanavond erg rustig is, is het niet zo dat er geen gebruik wordt gemaakt van de plekken voor jongen in
Utrecht Noordwest. Aan bijvoorbeeld de met graffiti bespoten prullenbakken valt af te lezen dat jongeren hier wel
degelijk komen. Ook zien veel plekken er ‘geleefd’ uit. Het weer vandaag is echter koud en nat. Dat speelt ongetwijfeld
een rol bij het feit dat het vanavond zo rustig is. Bovendien is de koopavond in het centrum nog aan de gang.
Daarnaast valt het op dat veel plekken onverlicht zijn. Hoewel jongeren graag uit het zicht zitten, zitten zij niet graag
‘uit het licht’, een halfverlichte plek geniet dan de voorkeur. Of een plek waar bijvoorbeeld de lichten tot een bepaald
tijdstip aan zijn.
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Bijlage H

Maatregelen

In dit stuk staan, gekoppeld aan de thema’s uit de ambitie, maatregelen uitgeschreven die deze ambitie
een stapje dichterbij kunnen brengen. De hieronder genoemde maatregelen zijn niet zaligmakend, er zijn
meer maatregelen mogelijk en tijdens de uitvoering kan blijken dat aanpassingen nodig zijn. Er is ook
geen 1-op-1relatie tussen het uitvoeren van deze maatregelen en het volledig bereiken van de ambitie.
Het gaat om beweging en vooral beweging in de goede richting.
De maatregelen vallen in drie categorieën.
• laaghangend fruit: direct uit te voeren
• langere termijn: kunnen nu opgestart worden, maar realisatie heeft een wat langere adem
• pot met goud: dit zijn maatregelen voor als alles meezit.
Daarnaast staan er beschrijvingen bij die aangeven hoe het onderwerp ‘spelen’ beter te verankeren is in
bestaande processen van de gemeentelijke organisatie.

Herstructurering
1. Spelen in planvorming
Spelen kan in verschillende stadia van planvorming binnen het Utrechts PlanProces (UPP) voorkomen. Hieronder staat
het Utrechts PlanProces chronologisch beschreven met in elk stadium welk aandeel spelen in de planvorming heeft.
De mate van concreetheid zal per planstadium verschillen. De inbreng van het onderwerp spelen bij een project in de
verschillende fasen, zal in ieder geval vanuit Stedenbouw en Planologie (Stadsontwikkeling) gebeuren.
• Definitiefase van een project met meervoudige grotere (gebieds) ontwikkeling, waarbij een Gebiedsvisie wordt
opgesteld. Hierin zal het belang van spelen worden opgenomen.
• Definitiefase van een project met meervoudige grotere (gebieds) ontwikkeling, waarbij een Stedenbouwkundig
Programma van Eisen (PvE) wordt opgesteld. Hierin zal voor de woonomgeving minimaal de 3% Jantje Betonnorm
worden opgenomen.
• Definitiefase van een bouwenvelop met enige mate van publiek toegankelijke ruimte in de woonomgeving. Hierin
zal het belang van spelen worden opgenomen.
• Definitiefase van een buitenruimteproject in de woonomgeving, waarbij een Integraal Programma van Eisen (IPvE)
wordt opgesteld. Hierin zal minimaal de 3% Jantje Betonnorm worden opgenomen.
• Ontwerpfase van een buitenruimteproject in de woonomgeving waarbij een Functioneel Ontwerp (FO) als vervolg
van het IPvE wordt opgesteld. Hierin zal de 3% Jantje Betonnorm fysiek plek krijgen. Het eventueel informeel spelen
wordt hierin benoemd.
• Ontwerpfase van een buitenruimteproject in de woonomgeving waarbij een Voorlopig Ontwerp (VO) als vervolg
van het FO wordt opgesteld. De fysieke speelruimte, formeel en informeel, zal hierin concreet worden gemaakt met
inrichtingsplannen.
• Ontwerpfase van een buitenruimteproject waarbij een Definitief Ontwerp (DO) als vervolg van het VO wordt
opgesteld. De fysieke speelruimte, formeel en informeel, zal hierin precies worden vormgegeven.
Wat hier beschreven staat is niet een concrete maatregel op een specifieke plek, maar geeft wel de verankering van het
onderwerp aan in een heel belangrijk proces. Locaties waar concreet mogelijkheden liggen:
• Fruitbuurt in Ondiep (o.a. Abrikoosstraat)
• herontwikkeling Fortlaan (scouting en omgeving)
• herstructurering en ontwikkeling 2e Daalsedijk (planvorming nu, uitvoering langere termijn)
Op de hier genoemde plekken zijn al ontwikkelingen gaande, dus is het mogelijk om mee te liften op bestaande
projecten. Het hoeft dan niet om extra investeringen te gaan, maar wel om ‘speelvriendelijke’ keuzes in het lopende
traject. De bereidheid om dit te doen is er bij de betrokkenen.
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Kwaliteitsimpuls speelplekken
2. Minder maar beter in Pijlsweerd
Doel:
Investeren in kwaliteit van de aanwezige formele speelplekken.
Trekker:
Stadswerken, Stedelijk Beheer, initiatief om dit vorm te geven nu nog bij Programma Jeugd.
Methode:
Verhogen van de kwaliteit van formele speelplekken interpreteren we hier als meer uitdaging en
aanbod in toestellen. Het aantal speelplekken in Pijlsweerd is hoog afgezet tegen het aantal kinderen
dat hier woont. Een aantal plekken heeft een minimale inrichting. Minder plekken (eventueel enkele
plekken opheffen), maar kwalitatief betere plekken en het met speelaanleidingen de openbare ruimte
aantrekkelijk maken en houden voor spelen is in deze buurt een mogelijke ontwikkeling.
De beherende partij heeft de belangrijkste rol in dit project. Bij vervanging niet altijd nieuwe
Betrokkenen:
speeltoestellen plaatsen.
Deze benadering vergt een bepaalde blik in werk dat toch al gebeurt. Het beslag krijgen van deze
Status:
insteek is pas zichtbaar op de langere termijn.
3. Grote reconstructies van speelplekken (zonder concessies)
Investeren in kwaliteit van de aanwezige formele speelplekken.
Doel:
wijkservicecentrum als opdrachtgever en degene die alert kan zijn op kansen.
Trekker:
Deze aanpak vergt herinrichting van bestaande speelplekken en is daarom relatief duur. Het idee is
Methode:
om dan niet hetzelfde type speelplek terug te brengen, maar een andere indeling van de beschikbare
ruimte te maken, liefst (voetbal)kooien en hekwerken tot een minimum te beperken en goed gebruik
te maken van de mogelijkheden van een specifieke plek. Een locatie die zich hiervoor zou lenen is
de speel/sportplek achter De Plantage (aan de Royaards van den Hamkade). Hier is een grasveld
beschikbaar, met in het midden aan de ene kant een sportkooi en aan de andere kant een klein
afgebakend speelplekje.
Betrokkenen:
wijkservicecentrum, Stadswerken (Stedelijk Beheer en Wijkonderhoud & Service), betrokkenen
krachtwijken.
Status:
pot met goud.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
4. Leve de stoep!
Doel:
verbeteren van de mogelijkheden voor informeel spelen op de stoep
Trekker:
vooralsnog geïnitieerd vanuit Programma Jeugd in overleg met wijkservicecentrum en Stadswerken
Methode:
I. Proefstraten aanwijzen om verschillende stoepinrichtingen uit te proberen in overleg met de
		 omwonenden. Geschikte straten mogelijk te vinden door een oproep te doen welke straat
		 belangstelling heeft.
Mogelijkheden voor inrichting:
• ‘Pebbles’: interactieve stoeptegels met licht en geluid.
• gekleurde tegels (hinkelbanen, knikkerpotjes, of gewoon tegels met een kleurtje in een patroon
waar kinderen zelf een spel bij kunnen bedenken) of plakkers gebruiken
• lijnen, vlakken
• variatie in mogelijkheden voor parkeren (mits voldoende eenduidig herkenbare inrichting)
II. Tips ontwikkelen om bij herinrichting de stoep beter bruikbaar te maken, op basis van:
• ervaringen met de proefstraten
• de huidige ervaringen in Ondiep, met als voorbeeld de inrichting van de Larixstraat, met een
brede stoep, zonder parkeervakken, maar met parkeren op de stoep (dubbelgebruik).
• kennis en informatie over kinderen in het lokale verkeer en gebruik van de stoep uit landelijke
bronnen (Childstreet, Veilig Verkeer Nederland, en dergelijke)
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Betrokkenen:
Status:

wijkservicecentrum, Stadsontwikkeling, Mitros/Portaal, Stadswerken, bewoners van bewuste straten
laaghangend fruit, met een langere effectperiode.

In aansluiting op Leve de stoep!:
5. Van betontegel naar speeltegel (Schaakbuurt)
Doel:
verbeteren inrichting van de openbare ruimte voor informeel spelen.
Trekker:
vooralsnog geïnitieerd vanuit Programma Jeugd in overleg met betrokkenen
Methode:
De Schaakbuurt heeft twee grote speelplekken. Er wonen in deze buurt veel kinderen en jongeren.
Om de speelplekken met elkaar te verbinden kunnen spelaanleidingen een route door de buurt
vormen. Spelen is nu beperkt tot de aanwezige formele speelplekken. Een simpele hinkelbaan,
knikkerpot of andere aanleiding tot spelen is nergens te vinden. Spelen moet overal, zowel op
formele speelplekken als op straat. Met interactieve stoeptegels kan speelruimte worden gerealiseerd
zonder daarmee extra plekken aan te wijzen. Grijze 30x30 tegels vervangen voor iets anders is het
basisprincipe.
wijkservicecentrum, Stadsontwikkeling, Mitros/Portaal, Stadswerken, bewoners van bewuste straten
Betrokkenen:
laaghangend fruit
Status:
6. Verbindingen Noordse Park
betere bereikbaarheid van het Noordse Park
Doel:
wijkservicecentrum
Trekker:
Voor het Noordse Park zijn samen met bewoners plannen gemaakt voor herinrichting, inclusief
Methode:
speelplek, die binnenkort uitgevoerd gaan worden. Hiervoor komt een grote bijdrage uit het
leefbaarheidsbudget (circa een miljoen). Gezien deze financiering zou deze plek voor veel bewoners
iets moeten bieden. In de directe omgeving worden al diverse verkeersmaatregelen genomen, maar
het is goed om nog een keer kritisch te kijken naar de routes die kinderen hierheen (kunnen) nemen,
hoe die gebruikt worden en wat daaraan te verbeteren valt. Misschien is het mogelijk een route uit
te zetten aan de hand van herkenningstekens. Kinderen zelf zijn ook goede raadgevers over wat zal
werken, dus het is wenselijk hen hierbij te betrekken.
Betrokkenen:
wijkservicecentrum, eventueel Portes, Stadswerken, Stadsontwikkeling, bewoners/kinderen
Status:
Lange termijn. Dit project kan al lopen tijdens de uitvoering van het werk in het Noordse Park, maar
zal zeker doorlopen als het afgerond is.
7. Bedenk een truc voor hondenpoep
Doel:
verminderen van de beperkende werking die hondenpoep op speelmogelijkheden heeft
Trekker:
vooralsnog geïnitieerd vanuit Programma Jeugd in overleg met wijkservicecentrum en Stadswerken
Methode:
zonder de illusie te hebben hondenpoep uit te bannen, is er wel een aantal maatregelen die te
nemen zijn om in ieder geval het probleem te verminderen, al is het maar een beetje, of heel lokaal.
Advies is om een aantal locaties te kiezen waar hondenpoep spelen verhindert en die gericht in te
brengen bij de toezichthouders op straat (handhavingsoverleg). Dat zal vergezeld moeten gaan van
communicatie met de omwonenden en vooral aan hen ook de vraag hoe zij dit probleem ervaren en
welke oplossingen ze kunnen bieden. Degenen die hier last van hebben zijn de kinderen, dus ook zij
zouden een rol moeten hebben in uitleggen welke last ze dan hebben.
Achtergrond:
Bij hondenbeleid gelden de volgende stappen:
1. kunnen: zijn er voldoende plekken waar honden ‘legaal’ mogen poepen? De gemeente laat deze
hondentoiletten schoonmaken (in opdracht van Stadswerken). Middel om hier in te zetten is het
maken van voorzieningen.
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Betrokkenen:

Status:

2. weten: kennen mensen de regels en weten ze wat ze moeten doen om zich daaraan te houden?
Weten ze dat poepen alleen mag op de hondentoiletten (daarbuiten moet je direct zelf opruimen)
en dat loslopende honden alleen op de hondenspeelweides mogen? Middel om hier in te zetten is
voorlichting.
3. willen: zijn mensen bereid zich aan de regels te houden? Middel om hier in te zetten is
bijvoorbeeld handhaving.
Specifiek gerelateerd aan speelruimte is het lastig om te bepalen welke middelen waar ingezet
zouden moeten worden. De verhouding inspanning-resultaat is waarschijnlijk ook niet heel gunstig.
• wijkservicecentrum
• toezicht en handhaving (Stadswerken)
• wijkonderhoud & service (Stadswerken)
Lange termijn, omdat nu nog niet voldoende duidelijk is wat haalbaar is en wat de slimste mix is om
in te zetten. Kortom: voor dit probleem hebben we nog niet een kant en klare oplossing. Maar het is
wel dermate indringend dat we hier verder over na zouden moeten denken.

8. Bedenk een truc voor het slechten van barrières
proberen de barrièrewerking van verkeersaders te verzachten
Doel:
vooralsnog geïnitieerd vanuit Programma Jeugd
Trekker:
Fysieke barrières zijn er genoeg in Noordwest, in alle mogelijke vormen, drukke straten, zoals
Methode:
de Amsterdamsestraatweg, de spoorweg die de wijk doorkruist, de Vecht die de wijk begrenst.
Daarnaast zijn er de psychologische barrières van je prettig voelen in je eigen buurt en daar niet per
se uit hoeven en het gevoel van onveiligheid bij ouders als kinderen te ver van huis gaan.
De meest kansrijke denkrichting om te proberen de barrières wat zachter te maken lijkt op dit
moment het organiseren van activiteiten waarbij kinderen ook op andere speelplekken gaan kijken
dan waar ze altijd spelen. Meer hierover in het hoofdstuk over participatie.
Ook de ‘Quickscan groen en spelen in de prachtwijken’, uit juli 2008, geeft de noodzaak aan goede
oversteekplaatsen te maken, ten minste over de Amsterdamsestraatweg en de St. Josephlaan.
Mogelijk biedt dit aanknopingspunten.
Betrokkenen:
• wijkservicecentrum
• welzijnsorganisatie Portes
• afdeling Verkeer (contact nog leggen)
Status:
Lange termijn, omdat nu nog niet voldoende duidelijk is wat haalbaar is. Maar het is wel dermate
indringend dat we hier verder over na zouden moeten denken.
9. Water in Ondiep
Doel:
Kwaliteit van speelmogelijkheden in de openbare ruimte verhogen door aan te sluiten bij wat past in
de buurt.
Trekker:
vooralsnog geïnitieerd vanuit Programma Jeugd, in overleg met wijkservicecentrum en Stadswerken
Methode:
In de zomermaanden hebben fonteinen een hoge speelfactor. Dit project realiseert nog enkele
plekken waarbij water een rol krijgt. Hierbij is misschien de geschiedenis van Ondiep een leuk
uitgangspunt. Water prikkelt kinderen tot spelen.
Betrokkenen:
Stadswerken, wijkservicecentrum, Stadsontwikkeling.
Status:
Langere termijn. Idee wordt goed ontvangen en is de moeite van het realiseren waard, maar heeft
verdere uitwerking nodig.
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Informeel spelen

Overig

10. Stimuleren informeel spelen
Doel:
uitbreiden mogelijkheden en stimuleren informeel spelen
Trekker:
vooralsnog geïnitieerd vanuit Programma Jeugd, in overleg met Stadsontwikkeling,
wijkservicecentrum
Methode:
Extra spelaanleidingen in de openbare ruimte. Geschikte locaties om hiermee te experimenteren zijn:
Pijlsweerd:
Zijdebalen en Noordse Park
Ondiep:
Meloenstraat, Boerhaavelaan tussen Thorbeckelaan en Ondiep
Heukelomlob (Van Heukelomlaan)
Zuilen:
wijkservicecentrum, Stadsontwikkeling, Stadswerken
Betrokkenen:
Lange termijn. Het gaat niet om hele dure of ingrijpende ingrepen, maar verdere uitwerking is
Status:
noodzakelijk.

14. Schoolpleinen Ondiep
Doel:
vergroten van beschikbare speelplek in de buurt
Trekker:
Programma Jeugd, in samenspraak met DMO, Onderwijs
Methode:
Zoeken naar kansen en aanknopingspunten om in elk cluster van schoolpleinen te zoeken naar
mogelijkheden voor openstelling. Afspraken zijn nodig met schoolbestuur en omwonenden
Status:
Lange termijn

11.		 Fotowedstrijd vieste kind (stadsbreed)
discussie oproepen over informeel spelen en dat vies worden daarbij eigenlijk niet erg is.
Doel:
Programma Jeugd, communicatie
Trekker:
uitschrijven fotowedstrijd voor het vieste buitenspeelkind van Utrecht. Een jury samenstellen die de
Methode:
winnaar kiest met minstens 1 bekende Nederlander, de wethouder jeugd, verder nader in te vullen.
Een mogelijke prijs: een jaar lang gratis wasmiddel.
DMO, wijkservicecentra, mogelijk sponsoren.
Betrokkenen:
Lange termijn. In de winter een dergelijk project uitvoeren heeft niet zoveel zin, dus een aanloop is
Status:
sowieso nodig. Organiseren van een jury kost ook tijd. Streven is dit in voorjaar/zomer te realiseren.

15. Schoolpleinen Zuilen
vergroten van beschikbare speelplek in de buurt
Doel:
Programma Jeugd, in samenspraak met DMO, Onderwijs
Trekker:
Zoeken naar kansen en aanknopingspunten om schoolpleinen open te stellen. Afspraken zijn nodig
Methode:
met schoolbestuur en omwonenden
Lange termijn
Status:

Groen
12. Natuurlijk spelen Vechtoever
Doel:
stimuleren informeel en natuurlijk spelen in het groen.
Trekker:
vooralsnog geïnitieerd vanuit Programma Jeugd, in overleg met Stadsontwikkeling, opdrachtgever
uiteindelijk wijkservicecentrum
Methode:
benoemen locatie aan de Vechtoever, uitwerken nieuwe inrichting met mogelijkheden voor informeel
en natuurlijk spelen samen met kinderen, fysieke aanpassingen, activiteit om plek bekendheid te
geven (beperkt want niet per se de bedoeling om er hele volksstammen naartoe te trekken)
Betrokkenen:
Stadsontwikkeling, wijkservicecentrum, kinderen.
Status:
Lange termijn, richting pot met goud. Meer duidelijkheid over mogelijkheden is nog nodig.
13. Kwaliteitsimpuls Klokkenveld
Doel:
Verhogen van speelfunctie van lopende project herinrichting Klokkenveld.
Trekker:
Stadswerken-Ingenieursbureau
Methode:
Het Klokkenveld is wijkgroen in Ondiep. Het bestaat uit twee velden, doorsneden door een (drukke)
weg. Op dit moment is op één van de twee velden al een weinig bezochte speelplek, het andere veld
is hondentoilet/weide. De hele locatie wordt heringericht en door een bijdrage te leveren vanuit het
budget voor speelruimte (‘meer speelplek voor de buurt’) kan het echt iets moois worden, wat zo
hard nodig is in de omgeving. Deze strategie wordt ondersteund door de ‘Quickscan groen en spelen
in de prachtwijken’, uit juli 2008.
Betrokkenen:
Stadsontwikkeling, Stadswerken-Ingenieursbureau, Programma Jeugd, Portes, wijkservicecentrum.
Status:
Laaghangend fruit (uitvoering in 2010)

56

Wijkspeelruimte in Noordwest

57

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanvragen voor het leefbaarheids			 budget 2008 en 2009 in Noordwest
Bijlage I		

Aanvragen voor het leefbaarheidsbudget 2008 en 2009 in Noordwest
Nummer
omschrijving aanvraag
		

nieuwe plek/uitbreiding bestaande plek/
kwaliteitsvergroting bestaande plek

Kosten (euro)

08-025
Speeltuin Heukelomlaan, verzoek om uitbreiding met schommels, wippen, glijbaan, etc.
meer toestellen
niet uitgevoerd
				

Niet aangegeven,
geen offerte

Speeltuin Galvanistraat, verzoek om uitbreiding
meer toestellen
niet uitgevoerd
08-055
				

Niet aangegeven,
geen offerte

08-101

Speelplek Vechtplantsoen 4-56; plaatsen speeltoestellen en aanbrengen rubberen ondergrond

meer toestellen en verbeteren kwaliteit		

5.000

08-106

Speelplek Zwanenvechtplein; verzoek om plaatsing van speeltoestellen voor kinderen vanaf 5 jaar.

meer toestellen		

49.972

plaatsen extra toestellen en aanbrengen		
rubber ondergrond

3.600

Aanpassen speelplek Schouwweteringstraat
08-109
		
08-113

Opknappen speelplek binnenterrein 2e Daalsedijk

verbeteren kwaliteit		

5.535

08-129

Verzoek plaatsen superschommel in speeltuin De Watergeus

meer toestellen		

16.000

08-147

Herstel speeltoestel op schoolplein aan de Van Maasdijkstraat

verbeteren kwaliteit		

1.600

09-006

Aanbrengen rubberen gietvloer speelplek Nieuwlichtstraat

verbeteren kwaliteit		

10.500

09-022

Verzoek om nieuwe speelplek op Muiderslotplantsoen

nieuwe plek		

49.468

09-024

Verzoek aanpassen speelplek achter Van der Pekstraat (er is alleen een zandbak geplaatst,
rest is gelaten zoals het was)

meer toestellen		

2.500

09-027

Opknappen speelplekje Oppenheimplein

verbeteren kwaliteit		

970

09-057

Verzoek om extra speeltoetsellen op Theo Thijssenplein (wip, glijbaan, schommels)

meer toestellen		

20.000

09-094
Verzoek om uitbreiding speelplek Réaumurlaan
meer toestellen en ook meer oppervlak
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uitgevoerd/niet uitgevoerd

is nog niet duidelijk of er uitgevoerd
gaat worden

ligt een offerte voor
30.500

09-113

Verzoek om speelplek Plesmanlaan (wordt een tijdelijke plek tot er gebouwd gaat worden)

nieuwe plek (tijdelijk)		

19.857

09-121

Verzoek om aanpassen speelplek 2e Daalsedijk (zie wijkbericht)

meer toestellen en verbeteren kwaliteit		

15.690

09-162

Uitbreiding hek speelplek Theo Thijssenplein (veiligheid)

verbeteren kwaliteit		

5.893

09-201

Nieuwe ballenvanger trapveld Pr. Margrietstraat (vanwege geluidsoverlast huidige ballenvanger)

verbeteren kwaliteit		

14.824
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Bijlage J
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Plannen Stadsontwikkeling
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Speelruimte in Noordwest
Geef jeugd de ruimte!

Formele en
informele
speelplekken

In 2009 is de nota ‘Geef jeugd de ruimte!’ opgesteld.
Op basis hiervan ontwikkelt de gemeente voor elke
Utrechtse wijk een speelruimteplan. Het speelruimteplan
voor uw wijk is verkrijgbaar op het wijkservicecentrum of kijk
op www.utrecht.nl/jeugd onder Jeugd en Vrije Tijd, Speelruimte.

www.utrecht.nl

