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Ten geleide 
 
 
 
Waarom dit wijkspeelruimtekader? 
In mei 2009 heeft de gemeenteraad de nota Speelruimte met de titel 'Geef jeugd de 

ruimte!' vastgesteld. Die nota draagt het college op om maatwerk te leveren en voor 

alle wijken van Utrecht actuele wijkspeelruimtekaders op te stellen. Vanuit de 

invalshoek 'spelen' moeten deze een raamwerk leveren voor ruimtelijke en andere 

ontwikkelingen in de wijk. Wat u hier aantreft is het wijkspeelruimtekader voor de wijk 

Zuidwest. In 2010 en 2011 verschenen eerder de plannen voor de wijken Noordwest, 

Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Na Zuidwest volgen  aansluitend de wijken Zuid en 

Overvecht. 

Voor dit kader is eind 2011 - net als in de andere genoemde eerdere wijken - door OBB 

ingenieursbureau een quickscan op buurtniveau uitgevoerd, en in 2012 aangevuld met 

een analyse per speelplek. De analyse van OBB is separaat uitgebracht en is als 

werkdocument beschikbaar voor alle betrokken ambtelijke geledingen. Daarnaast kan 

het materiaal gebruikt worden om de Utrechtse wijken te vergelijken.  

In het wijkspeelruimtekader 'Geef Jeugd de Ruimte in Zuidwest!' worden na een aantal 

meer algemene noties over de wijk, de hoofdpunten uit het advies van OBB verwoord in 

de vorm van ambities.  Daarmee wordt aangegeven dat realisering (nog) niet vaststaat, 

maar dat zodra de mogelijkheden daartoe zich aandienen wordt gekeken hoe de 

beschreven maatregelen kunnen worden gerealiseerd. Wel is ten opzichte van eerdere 

kaders, de opzet licht gewijzigd. Het externe deskundigenadvies is niet langer 1:1 

onderdeel van het wijkspeelkader, maar los opvraagbaar. Het gemeentelijke document 

bevat een compilatie en een samenvatting  van het uitgebrachte advies. In 

tegenstelling tot eerdere versies gebruiken wij in plaats van "wijkspeelruimteplannen " 

de term "wijkspeelruimtekaders", omdat zij meer een raamwerk zijn en niet zozeer een 

planmatig karakter hebben 
 

Rol en reikwijdte 

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

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

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

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

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

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

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

bewoners de wens daartoe kenbaar maken. 

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

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

verkeersafwikkeling of veiligheid.  
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De rol van deze kadernotitie is drieledig: 

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

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

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

waarmee keuzevragen over speelplekken richting bewoners en gemeentelijke diensten gemakkelijker kunnen  

worden beoordeeld en beantwoord 

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

speeltoestellen een handvat wat betreft leeftijdscategorie of type toestel. 

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

Zuidwest is nauw betrokken geweest bij de opstelling van dit kader. De wijkraad Zuidwest heeft geen advies op het 

kader gegeven. Het onderwerp speelruimte is bij uitstek een integrale aangelegenheid waarbij veel partijen betrokken 

zijn. Het wijkspeelruimtekader geldt voor alle diensten.  Binnen de gemeente is aansluiting nodig met Stadswerken 

(aanleg, onderhoud, beheer) en Stadsontwikkeling (groenplannen, ontwerp). Ook Maatschappelijke ontwikkeling (sport- 

en welzijnsvoorzieningen) en GGenGD (gezonde wijk) komen in beeld. De Dienst Wijken als regisseur van de 

wijkagenda op inhoud en proces. Buiten de gemeente zijn de wijkwelzijnsorganisatie (speeltuinen, Speel-mee), scholen 

en woningcorporaties belanghebbende.   

 

Informele en formele speelruimte 

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

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

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

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

kinderen zelfstandig op pad mogen in de buurt. Dit kan lopend, maar ook op de skates, step of fiets. Verstoppertje, 

hutten bouwen, speurtocht door de wijk, belletje lellen, vissen, verzamelen en ga zo maar door. De speelmogelijkheden 

zijn oneindig. Belangrijkste voorwaarde is dat deze ruimte er is en veilig genoeg is voor spel en ten tweede dat er 

gespeeld mag worden. Van de eigen ouders, maar niet minder ook van omwonenden. 

 

Jantje Betonnorm 

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

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

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

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

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

te meer wanneer sprake is van een hoge kinderdichtheid in relatie met het beschikbare speelareaal. Dan is 3% formele 

speelruimte de absolute ondergrens. Op welk schaal niveau (wijk, buurt of subbuurt) de norm van toepassing is, is in 

de praktijk  lastig te hanteren. Meestal is het uitgangspunt de directe  leef -en woonomgeving .  

 

Utrechtse normen 

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

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

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

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

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

buurten voor de jongeren voldoende kletsplekken zijn waar ze in kleinere groepjes elkaar kunnen ontmoeten.
2
 

Combinatie van deze doelgroepen kan, mits er voldoende ruimte is. Ook combinatie van sport voor oudere kinderen en 

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

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

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

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

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

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

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

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

kinderdichtheid doen zich deze situaties voor. 

 

Inbreng bewoners en bewonertjes 

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

gespecialiseerde deskundigen. Participatie van bewoners heeft niet plaats gevonden. In de concrete praktijk heeft de 

gemeente te maken met actieve bewonersgroepen die een initiatief nemen of die bereid zijn beheertaken op zich te 

nemen (bijvoorbeeld voor een spetterbadje). Dit plan geldt dan als richtinggevend kader, de bewonersinbreng zal 

uiteraard meewegen in de uiteindelijke beslissing en realisering. 

Wel vinden wij het van wezenlijk belang om te leren hoe de kinderen uit de wijk dus, de speelruimte in hun wijk of  

buurt ervaren en beoordelen. Daartoe hebben wij - om ervan te leren - met een groepjes basisschoolkinderen onder 

pedagogische leiding enkele wandelingen in een deel van de wijk (t.w. Kanaleneiland) gemaakt en zijn zij bevraagd over 

de speelervaringen ter plekke. 



Maatschappelijke Ontwikkeling 

Geef jeugd de ruimte! in Zuidwest - Gemeente Utrecht, juni 2013 
 6 

1. De wijk Zuidwest; stand van zaken  
 

 

 

 

(Om praktische redenen zijn onderstaande cijfers en gegevens op wijkniveau weergegeven
3
. Ze gelden echter niet steeds 

voor de hele wijk. Eigenlijk bestaat Zuidwest als zodanig  voornamelijk administratief. In de praktijk bestaat de wijk uit 

vier tamelijk verschillende subwijken. Waar mogelijk is dit bij de gegevens vermeld.) 

 

1.1 Typologie van de wijk Zuidwest 

- Inwoners Zuidwest zijn relatief laag opgeleid 

Een derde deel (34%) van de bewoners van de wijk Zuidwest is laag opgeleid. Dit aandeel ligt duidelijk boven het 

Utrechts gemiddelde (24%). Het aandeel hoger opgeleiden in de wijk is met 42% relatief laag (53% gemiddeld in 

Utrecht). Bijna een kwart (24%) van de wijkbewoners tot slot heeft een middelbare opleiding afgerond. 

- Samenstelling huishoudens in Zuidwest komt overeen met Utrecht totaal 

Wat betreft de samenstelling van de huishoudens in de wijk vormt Zuidwest een goede afspiegeling van de gemeente 

Utrecht. Iets meer dan de helft van de huishoudens betreft alleenstaanden, 23% bestaat uit (echt)paren zonder 

kinderen. Het overige kwart van de huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen. 19% betreft een (echt)paar met 

kinderen, 5% een eenoudergezin.  

- Relatief veel flatwoningen in Kanaleneiland 

De wijk Zuidwest kent met een aandeel van 56% relatief veel flatwoningen. Deze worden vooral in Kanaleneiland 

aangetroffen. In heel Utrecht bedraagt dit aandeel 38%. Eengezinswoningen en boven- en benedenwoningen worden 

(met respectievelijk 29% en 5%) vooral aangetroffen in Rivieren- en Dichterswijk. -  

- Beeld van Kanaleneiland 

Kanaleneiland is de meest kinderrijke subwijk van Zuidwest. Iets meer dan een kwart van de huishoudens bestaat uit 

een (echt)paar met kinderen, 7% betreft een eenoudergezin. In de subwijk wonen in totaal 4.315 kinderen. De 

woningvoorraad in Kanaleneiland bestaat voor het overgrote deel uit flatwoningen (87%).  Met 0,2m² gebruiksgroen per 

inwoner beschikken de bewoners van Kanaleneiland over het minste gebruiksgroen van Zuidwest  

- Beeld van Transwijk 

Transwijk kent de minste kinderen van heel Zuidwest, 477 in totaal. 9% van de huishoudens bestaat uit (echt)paren met 

kinderen, 3% betreft een eenoudergezin. In Transwijk bevinden zich relatief veel flatwoningen (68%). Met 10m² per 

persoon beschikken de bewoners van Transwijk over het meeste gebruiksgroen van de hele wijk Zuidwest. Dit is vooral 

te danken aan Park Transwijk. Het Park Transwijk heeft - als stedelijk wijkpark - een functie die ver boven Transwijk 

uitgaat. Het wordt door bewoners  van zowel Transwijk als Kanaleneiland gebruikt. 

- Beeld van Rivieren- en Dichterswijk 

In de Rivieren- en Dichterswijk bestaat 17% van de huishoudens uit een (echt)paar met kinderen, 4% betreft een 

eenoudergezin. In totaal wonen er 2.177 kinderen in de subwijk. De subwijk ken relatief veel eengezins- (44%) en 

boven- en benedenwoningen (34%). Gemiddeld beschikken de bewoners over 0,5m² gebruiksgroen per persoon. 

 

1.2 Demografie van Zuidwest 

- In de wijk Zuidwest is 20% van de bewoners jonger dan 18 jaar. Dit aandeel ligt iets hoger dan het stedelijk 

gemiddelde (19%). De wijk kent in totaal ongeveer 7.000 minderjarige bewoners.  

- De verwachting is dat de groep minderjarigen in Zuidwest in de komende jaren in omvang toe zal nemen. In 

2020 verwachten we 7.759 bewoners jonger dan 18 jaar in de wijk, een stijging van 11% ten opzichte van 2009. 

Hiermee blijft de groei van het aantal jongeren in de wijk achter bij het stedelijk gemiddelde. In heel Utrecht verwachten 

we tussen 2009 en 2020 een toename van de groep 0 t/m 17 jarigen met 26%. Wel groeit de groep minderjarigen in 

Zuidwest sneller dan de totale bevolkingsontwikkeling in de wijk (+7%). 

- De bewoners van de wijk Zuidwest zijn relatief laag opgeleid (dit betreft een gemiddelde dat niet voor de hele  

wijk geldt). 

- Wat betreft de samenstelling van de huishoudens vormt de wijk een afspiegeling van de stad. Iets meer van de 

helft van de huishoudens (53%) betreft een alleenstaande.  

 

 

                                                 
3
 afkomstig van BI 
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Aantal kinderen 

 

 

Kinderdichtheid (knd/ha) 

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

Kanaleneiland 95 4.518 1.703 1.434 1.381 16 18 15 15 

Transwijk 53 591 232 152 207 4 4 3 4 

Rivieren- en dichterswijk 90 2.427 1.115 672 640 9 12 7 7 

Totaal/gemiddeld 238 7.536 3.050 2.258 2.228 10 12 8 9 

 

1.3 Groene ruimte. 

Met 1.800 m² per 1.000 inwoners beschikt de wijk Zuidwest over minder gebruiksgroen dan gemiddeld in Utrecht. 

Vooral bepaalde delen van de wijk hebben weinig groene ruimte hebben. Dit heeft consequenties voor spelen. Onder 

gebruiksgroen worden namelijk ook zaken als trapveldjes en speelweiden verstaan. Het betekent dat 'natuurlijk spelen' 

(d.i. spelen in het groen) in Zuidwest weinig kansen krijgt. Daar komt in buurten als Rivierenwijk en Dichterswijk de 

hoge parkeerdruk nog eens bij. Dit geeft aanleiding om het wijkspeelruimtekader te verbinden met de ontwikkeling van 

het wijkgroenplan voor de wijk Zuidwest. Het traject voor het wijkgroenplan Zuidwest is in 2012 gestart. 

Wijkgroenplannen zijn in essentie een inventarisatie van projectideeën, aangedragen door wijkbewoners. In het traject 

van het opstellen van een wijkgroenplan staat het 'ophalen' van zo veel mogelijk projectideeën van bewoners uit de 

betreffende wijk centraal. De projecten moeten uiteindelijk bijdragen aan het groener maken van de wijk . Inmiddels 

zijn deze ideeën geïnventariseerd en is een keuze gemaakt welke projecten zullen worden uitgevoerd. 

 Het zou een gemiste kans zijn wanneer de constateringen en wensen uit het speelruimtekader Zuidwest geen enkele 

rol zouden spelen bij het maken van groenprojectplannen. Om deze verbinding toch te realiseren zien wij een 

tweeledige aanpak. Enerzijds willen wij de bewoners actief wijzen op aansprekende groene speeloplossingen uit andere 

delen van de stad, in de hoop dat zij dit vertalen in plannen. Anderzijds willen wij bij de ontwikkeling van formele 

speelplekken meer aandacht voor natuurlijke speeltoestellen en groensensitieve inrichting van de plekken. 

 

1.4 Schoolpleinen 

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

onvoldoende plekken zijn dan kunnen schoolpleinen een nuttige rol vervullen. Om dit te stimuleren is door de 

gemeenteraad in november 2007 het amendement 'Speelplekken voor de buurt' aangenomen. Met de bedoeling om 

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

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

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

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

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

schoolpleinen. Een analyse van de schoolpleinen in de wijk Zuidwest levert het volgende beeld op. In Transwijk staat de  

Anne Frank school die  een nieuw gebouw krijgt.  Het schoolplein wordt op gerichte tijden opengesteld voor de buurt 

en wordt deels ingericht met geld uit het wijkactieplan. In Kanaleneiland staan is bij een deel van de scholen sprake van 

plaatsing van hekken als reactie op vandalisme of omdat het wordt herontwikkeld.  Maar bijvoorbeeld het plein van de 

Kaleidoscoop zou een leuke speelplek zijn voor de kinderen. Deze school staat midden in een drukke wijk. Op termijn 

wordt de school gesloopt en nieuwbouw is in voorbereiding. Dit biedt kansen om het schoolplein en de buitenruimte op 

elkaar te betrekken.   

In Rivierenwijk is een bijzondere ontwikkeling gerealiseerd. Het Maasplein, een combinatie van openbaar plein en  

schoolplein heeft op basis van bewonersinitiatief een grondige transformatie ondergaan met alle aandacht voor spelen. 

Zowel de jongere kinderen als de oudere kinderen als tieners kunnen op dit plein terecht. Verder is het schoolplein van  
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De Kleine Dichter ook vrij toegankelijk. Het schoolplein van de W.G. v.d. Hulstschool is semi-openbaar toegankelijk. De 

overige pleinen van de Waalstraat en de Gertrudis school zijn niet toegankelijk. Een nuancering is op zijn plaats: niet in  

alle situaties zijn schoolpleinen onmisbaar voor de gewenste hoeveelheid speelruimte. En niet alle scholen hebben een 

hek om hun schoolpleinen.  

 

 

1.5 Beheerde speeltuinen 

Een speeltuin is een niet-openbare speelplek, voorzien van een afsluitbaar hek. Speeltuinen worden professioneel 

beheerd en het spelen gebeurt er onder toezicht. De meeste speeltuinen - ook die in Zuidwest -maken deel uit van het 

aanbod van de wijkwelzijnsorganisatie (i.c. Doenja Dienstverlening). Het toezicht wordt uitgeoefend door 

gekwalificeerde kinderwerkers. 

Zuidwest telt vier speeltuinen: speeltuin Anansi aan de Peltlaan, speeltuin de Boog aan de Merwedekade in Dichterswijk, 

de Zandloper aan de Waalstraat en tenslotte speeltuin Eilandsteede in Park Transwijk. Hier zijn ook een speelhonk, een 

kinderboerderij met dieren, een ontvangstruimte met terras van Natuur- en Milieucommunicatie en een educatieve tuin 

gesitueerd. In het kader van het traject Vernieuwend Speeltuinwerk wordt gekeken hoe het bewonersaandeel in de 

beheertaken van de speeltuinen (m.n. van De Boog en Eilandstede) kan worden vergroot. 

 

1.6 Welzijnswerk in de openbare ruimte: begeleid spelen 

De openbare ruimte is van groot belang voor de speel- resp. ontmoetingsbehoefte van kinderen en jongeren. 

Voorzieningen (waar dit plan primair betrekking op heeft) zijn daarvoor noodzakelijk maar niet als enige. Een flink deel 

van het activiteitenaanbod van Doenja heeft betrekking op het spelen, het gedrag en de omgang met elkaar (en met de 

omgeving) door kinderen en jongeren op de speel- en ontmoetingsplekken. Doenja biedt op verschillende plekken in 

Kanaleneiland begeleid spelen aan. Twee keer in de week arriveert er een mobiele speelkar in de openbare ruimte waar 

doorgaans vaste groepjes deelnemertjes op af komen. 

 

1.7 Sportvoorzieningen 

De wijk Zuidwest telt naast de (formele) sportvoorzieningen (t.w. sportpark Aziëlaan en sportpark Nieuw Welgelegen) 

twee Cruyff Courts: Kanaleneiland en Marco Pololaan. Daar is ook een Krajicek playground gevestigd. 

Deze sportvoorzieningen vervullen (m.n. voor niet in verenigingsverband georganiseerde) jongeren een wezenlijke 

functie. 

Daarnaast bestaan er ideeën om in het kader van Utrecht Gezond! een 'beweegtuin' voor ouderen te realiseren in Park 

Transwijk.  
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2. Ambities - deel I: spelen  
 
 
 
2.1 Dichters- en rivierenwijk 
Er is een duidelijke toename aan kinderen te zien, waarvan een groot deel in de komende 10 jaar zal doorstromen tot 

de groep jeugd. Hiermee moet in het voorzieningenniveau rekening worden gehouden. 

 

Informele speelruimte 

Overdag is er voldoende informele speelruimte. Als 's avonds alle auto’s er staan, is er te weinig informele speelruimte 

voor met name de jeugd. De ambitie voor de informele speelruimte is: 

- bespeelbaar groen Merwedekanaal 

- duidelijke routing naar formele speelplekken 

- kindervriendelijker buurten (leefbaarheid, groen, speelprikkels, ruimte voor spelen 

op de stoepen). 

 

 

Informeel 

 

 

Stoepen 

 

Pleinen 

 

Parken 

 

Straten 

 

Bosjes 

 

Veldjes 

 

Tuinen  

 

Water 

0 t/m 5 +/- + Nvt +/- - +/- +/- - 

6 t/m 11 +/- + - + -- +/- +/- +/-- 

 

Formele speelruimte 

In totaal zijn voor beide doelgroepen in de huidige situatie 23 speelplekken aanwezig, variërend in grootte en 

inrichting. Gemiddeld moeten 78 kinderen en jeugdigen een plek delen. In de huidige situatie staan er op 13 plekken 

voorzieningen voor kinderen en op 18 plekken voor jeugd. 

Gezien het wenselijk basisvoorzieningenniveau zouden er minimaal 37 plekken moeten zijn voor de kinderen, waarvan 

8 mede geschikt voor de jeugd. 

 

 Speelplekken Kinderen 

 huidig Utrechtse norm advies OBB aantal dichtheid 

Totaal/gemiddeld 23 37 23 1.787 6,7 

Geschikt voor 0 t/m 5  13 37 17 1.115 9,2 

Geschikt voor 6 t/m 11 18 8 15 672 5,5 

 
Er is een groot tekort aan speelplekken voor met name kinderen. De ambitie voor de formele speelruimte is: 

- door de spreiding te verbeteren en enkele nieuwe plekken aan te wijzen, zijn er nog steeds te weinig plekken 

voor kinderen, maar wel bereikbaar 

- de inrichting van de plekken voor kinderen wordt afgestemd op de hoge gebruiksdruk 

- voor de jeugd worden 8 plekken specifiek aangewezen waar de nadruk ligt op een uitdagende inrichting voor 

hen 

- de speeltuinen en schoolpleinen zijn nodig als speelruimte in deze wijk en er wordt naar gestreefd deze zo 

‘openbaar mogelijk’ te laten functioneren 

 

 

2.2 Transwijk noord en zuid 
In Transwijk is de kinderdichtheid veel lager dan in de overige wijken van Zuidwest. Daardoor is geen dekkende 

spreiding te realiseren en moeten kinderen en ouders soms iets verder lopen om bij een voorziening te komen. De 

voorzieningen in het park worden gezien als bovenwijkse voorziening en pas voor kinderen vanaf een jaar of 10 om 

zelfstandig naar toe te gaan. In de buurten moet, ondanks het park, ook speelruimte aanwezig zijn dichter bij huis. In 

Transwijk Noord is met de herbouw van de Anne Frank school  gestart. 
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Informele speelruimte 

Er wonen in Transwijk Zuid niet zo veel kinderen; daardoor is er voldoende informele ruimte. De informele speelruimte 

in Transwijk Noord is onvoldoende. Voor de jeugd ontbreekt het aan aantrekkelijke ruimte om informeel te spelen 

(bosjes, veldjes en pleintjes). De ambities voor de informele speelruimte zijn: 

- er is een veilige en duidelijke routing naar Park Transwijk 

- Transwijk Noord krijgt een meer kindvriendelijke inrichting (leefbaarheid, speelprikkels, groen, ruimte voor 

spelen op de stoepen) 

 

 

Informeel 

 

 

Stoepen 

 

Pleinen 

 

Parken 

 

Straten 

 

Bosjes 

 

Veldjes 

 

Tuinen  

 

Water 

0 t/m 5 + - Nvt +/- - + + Nvt- 

6 t/m 11 + - + + -- +/- + +/-- 

 

Formele speelruimte 

In totaal zijn voor beide doelgroepen in de huidige situatie tien speelplekken aanwezig, variërend in grootte en 

inrichting. Gemiddeld moeten 38 kinderen en jeugdigen een plek delen. In de huidige situatie staan er op 5 plekken 

voorzieningen voor kinderen en op 10 plekken voor jeugd. 

 

 Speelplekken Kinderen 

 huidig Utrechtse norm advies OBB aantal dichtheid 

Totaal/gemiddeld 10 7 10 384 1,3 

Geschikt voor 0 t/m 5  5 7 6 232 1,5 

Geschikt voor 6 t/m 11 10 2 9 152 1,0 

 

Gezien het wenselijke basisvoorzieningenniveau zouden er minimaal 7 plekken moeten zijn voor de kinderen, waarvan 

2 mede geschikt voor de jeugd. 

De huidige spreiding van de plekken over de buurten is redelijk goed. Enkele plekken liggen ten opzichte van de buurt 

decentraal, waardoor de loopafstanden groter zijn dan bijvoorbeeld in Kanaleneiland. 

De ambities voor de formele speelruimte zijn: 

- er is aandacht voor bereikbaarheid en aantrekkelijke inrichting van de decentraal gelegen plekken 

- er is aandacht voor de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de sportplekken Park Transwijk (nu pas vanaf 

12 jaar zelfstandig te bereiken) 

- de speelplekken aan de Van Eysengalaan worden heringericht 

 

 

2.3 Kanaleneiland noord en zuid 
De kinderdichtheid in deze wijk is heel hoog. Als dit afgezet zou worden tegen de hoeveelheid speelruimte in andere 

wijken zouden er 56 speelplekken moeten zijn. Dit is ruimtelijk onmogelijk. Gekozen wordt om in deze wijk een 

dekkende spreiding aan te bieden met een zogenoemde ‘dubbele’ inrichting. De inrichting moet afgestemd worden op 

een hogere gebruiksdruk dan in andere wijken. Dit kan door meer speelfuncties op de plek aan te bieden en ook goed 

te kijken naar de bespeelbaarheid/kindvriendelijkheid van de gehele openbare ruimte. 

Alle scholen hebben een hoog hek dat op slot zit. In het scholenplan worden de scholen gecentraliseerd aangelegd. t. 

In KE Zuid staat de nieuwbouw van de Joannes XXII gepland. De buitenspeelruimte zal dan deels gecombineerd kunnen 

worden met de openbare speelruimte. Gezien het aantal huidige speelplekken is het niet noodzakelijk om de 

schoolpleinen openbaar te maken voor jeugd en jongeren na schooltijd in het kader van het basisvoorzieningenniveau.  
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Informele speelruimte 

Door de kinderdichtheid is de gebruiksdruk op de openbare ruimte groot en hiervoor is geen oplossing binnen 

handbereik. De ambitie voor de informele speelruimte is: 

- er is bespeelbaar groen in de ARK-zone, het Attleeplantsoen, het Marco Poloplantsoen en langs de Aziëlaan 

- er is een aantrekkelijk wandelrondje door de buurt voorzien van duidelijke routing tussen en naar formele 

speelplekken 

- er is een duidelijke en veilige route naar Park Transwijk 

- de stoepen zijn bespeelbaar voor kinderen (geen toestellen wel speelprikkels) 

 

 

Informeel 

 

 

Stoepen 

 

Pleinen 

 

Parken 

 

Straten 

 

Bosjes 

 

Veldjes 

 

Tuinen  

 

Water 

0 t/m 5 ++ ++ Nvt +/- - +/- -- Nvt- 

6 t/m 11 ++ ++ ++ + - + -- + 

 

Formele speelruimte 

In totaal zijn voor beide doelgroepen in de huidige situatie 32 speelplekken aanwezig, variërend in grootte en 

inrichting. Gemiddeld moeten 98 kinderen en jeugdigen een plek delen. In de huidige situatie staan er op 23 plekken 

voorzieningen voor kinderen en op 26 plekken voor jeugd. 

 

 Speelplekken Kinderen 

 huidig Utrechtse norm advies OBB aantal dichtheid 

Totaal/gemiddeld 32 56 33 3.137 10,1 

Geschikt voor 0 t/m 5  23 56 25 1.703 11,4 

Geschikt voor 6 t/m 11 26 18 19 1.434 9,6 

 

Gezien het wenselijk basisvoorzieningenniveau zouden er minimaal 56 plekken moeten zijn voor de kinderen, waarvan 

18 mede geschikt voor de jeugd. Er is een groot tekort aan speelplekken voor met name kinderen. De zeer hoge 

kinderdichtheid duidt al op een compacte wijk.  Bijna ieder kind kan dan ook binnen 100 meter van huis een speelplek 

vinden. Het theoretische tekort is in dit geval niet aanwezig. De huidige speelplekken liggen dusdanig gespreid dat 

wordt voorzien in de kwantiteitsbehoefte. De ambitie voor de formele speelruimte is: 

- door de spreiding te verbeteren en enkele nieuwe plekken aan te wijzen wordt een complete ‘plekdekking’ 

voor kinderen gerealiseerd 

- de inrichting van de plekken wordt afgestemd op de hoge gebruiksdruk 

- op maximaal 18 plekken worden uitdagende sport- en speelvoorzieningen voor de jeugd aangeboden 

- de speeltuin is van belang als formele  speelruimte in deze wijkambitie 

- waar speelruimte verdwijnt komt altijd weer nieuwe speelruimte terug 

- waar nieuwbouw plaatsvindt wordt aanvullende speelruimte aangeboden 
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3. Ambities - deel II: jongeren in 
Zuidwest 
 

Bij jongeren gaat het niet om spelen, maar ontmoeting en sport. Er zijn op dit moment circa 2.230 jongeren van 12 tot 

en met 18 jaar in Utrecht Zuidwest. Dit aantal zal de komende jaren volgens de wijkprognoses toenemen naar circa 

2.600 jongeren. Deze prognoses zijn gebaseerd op een doorstroming van jongeren naar oudere leeftijdsgroepen. Maar 

in sommige buurten verhuizen de gezinnen voordat het zover is. Monitoring hiervan kan problemen in de toekomst 

voorkomen. 

 

Sport en ontmoetingsplekken 

Op dit moment zijn er 16 plekken geschikt voor jongeren om gebruik van te maken. Sommige van deze plekken 

hebben een bovenwijkse functie zoals de skatepark The Yard in Park Transwijk en de Cruyffcourts aan het Peltplantsoen 

en de Bevinlaan.  

 

Voorzieningen nodig Nu Over 5 tot 10 jaar 

No Problem 4 5 

Stay Around  30 34 

Sportplek/Playground 22 26 

What's Up 45 52 

Kiss & Greet 74 86 

 

Gezien het aantal jongeren zouden er op dit moment in totaal 4 overloopplekken moeten zijn, waar 's zomers 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 8 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 74 grote plekken zijn van nature aanwezig in Zuidwest. Belangrijke 

ruimten daarbij zijn met name de pleintjes en hofjes tussen de flats, maar ook aantrekkelijke plekken zoals langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal, Park Transwijk en Kruisvaart. Er is echter wel een gebrek aan informele trapveldjes of plekken 

waar je kan vliegeren, skaten e.d. Hiervoor wordt verwezen naar met name Park Transwijk. De bedrijventerreinen 

vormen voor sommige groepen jongeren wel spannende ontmoetingsplekken. 

De ambities voor de sport- en ontmoetingsruimte voor jongeren zijn: 

- aanwijzen van aanvullende sportplekken in ARK-zone 

- opknappen/opwaarderen sportplekken Attleeplantsoen en Aziëlaan 

- sportplekken in de buurt vooral voor jeugd  en in parken vooral voor jongeren 

- zoeken en inrichten van meerdere kleinere sportmogelijkheden in Rivierenwijk, waar nu maar één locatie is 

- zorgen voor voldoende zit- en kletsplekken in Rivierenwijk 
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4. Tot slot 
 

 

 

4.1 Algemeen 

Ons college staat een stad voor ogen waar kinderen naar hartenlust buiten kunnen 

spelen en waar jongeren elkaar buiten kunnen ontmoeten. In het Collegeprogramma 

staat deze ambitie uitdrukkelijk genoemd. Om deze ambitie concreet te maken hebben 

wij in 2009 met de speelruimtenota 'Geef Jeugd de Ruimte' dit uitgewerkt tot de zgn. 

'Utrechtse norm'. Tevens hebben wij besloten om voor alle wijken een 

wijkspeelruimtekader op te stellen. 

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

aandacht voor speelruimte komen in Utrecht. Het delen van kennis omtrent 

speelonderwerpen op stedelijk niveau kan bijdragen aan een kindvriendelijker 

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

altijd is de wens van de bewoners de beste speelontwikkeling. 

Door het intersectorale karakter, de veiligheidswetgeving (WAS) en de zeer 

uiteenlopende wensen en klachten van bewoners zijn beleid en beheer t.a.v. 

speelvoorzieningen complexer dan het in eerste instantie lijkt.  Daarnaast worden 

beheerders geconfronteerd met beperkte middelen en met verhevigde 

overlastperceptie in de omgeving van lawaai makende kinderen en hangjongeren. 

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

naar verwachting weinig aanvullende investeringsmiddelen beschikbaar komen, zal de 

realisering van de plannen grotendeels via de instandhoudingsbudgetten plaats 

moeten vinden. Extra reden om de beschikbare middelen effectief in te zetten en 

planmatig om te gaan met de aanwezige speelruimte. 

Het is gangbare praktijk dat bewoners verzoeken voor speelruimte of speeltoestellen 

doen ten laste van het leefbaarheidsbudget.  Met de belangrijke kanttekening dat het 

LBB als financieringsbron primair dient voor bewonersinitiatieven om de leefbaarheid 

te vergroten. In een aantal gevallen is dat initiatief een nieuw speeltoestel. Gelet op de 

bezuinigingen, als gevolg waarvan ook dit budget onder druk staat kan dit 

wijkspeelruimtekader een instrument zijn om aanvragen uit het LBB te toetsen.  
 

4.2 Zuidwest 

De herstructurering in m.n. Kanaleneiland is gestart en in dat verband wordt ook de woonomgeving aangepakt. 

Daarnaast loopt de uitvoering van de wijkactieplannen waarbinnen projecten en activiteiten op het gebied van sport en  

spel  worden gerealiseerd, zoals de Cruyffcourts, Krajicek, speelplekken e.d. In de wijkactieplan programmering voor 

2012-2013 zijn geen specifieke sport- en spel ingrepen opgenomen, maar alleen nog als onderdeel van de 

woonomgeving in Zuid of in relatie met de wijkgroenplannen.  

Bij diverse lokaties worden speelruimten heringericht, toegevoegd, en zoveel mogelijk met inspraak van gebruikers en 

omwonenden ontwikkeld.  Inmiddels is met de ontwikkeling van de binnengebieden op de Stanleylaan begonnen, de 

herstructurering van de ARK-zone, en is ontwikkeling van het Marco Poloplantsoen afgerond. 

In aansluiting op deze ontwikkelingen liggen er volop kansen om meer en goede speel- en verblijfsruimte voor de jeugd 

te realiseren. 

 

 



Maatschappelijke Ontwikkeling 

Geef jeugd de ruimte! in Zuidwest - Gemeente Utrecht, juni 2013 
 14 

 

 

 

 

 

 

De analyse van de actuele speelsituatie in de wijk Zuidwest heeft een aantal duidelijke leemtes aangetoond: 

Dichters- en Rivierenwijk 

In deze delen van de wijk is een groot tekort aan speelplekken voor met name oudere kinderen. Er liggen kansen bij de 

realisatie van het trapveldje in Parkhaven dat gepland staat voor 2013 en de ontwikkeling van het plan voor de 

Reitdiepstraat (binnen nu en 5 jaar).  

Transwijk 

De huidige spreiding van de speelplekken in Transwijk  is op zich genomen redelijk, maar enkele plekken liggen ten 

opzichte van de buurt decentraal, waardoor de loopafstanden groter zijn dan bijvoorbeeld in Kanaleneiland. 

Kanaleneiland 

Hoewel bijna ieder kind binnen 100 meter van huis een speelplek kan vinden is er zowel in Kanaleneiland Noord als - 

Zuid een groot tekort aan speelplekken voor de kinderen.  

Jongeren 

Er is een gebrek aan informele trapveldjes of plekken waar jongeren kunnen vliegeren, skaten e.d. Daar waar er zich 

uitvoeringsmogelijkheden voordoen biedt dit kansen!  
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5. Bijlagen 
 

 

 

Bijlage A. Speelkaart van de wijk zuidwest (bron: OBB Ingenieursbureau) 
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