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Natuurlijke vrijheid om avontuur te beleven!
Wie herinnert zich het niet. Op een woensdagmiddag met je vriend(inn)en kattenkwaad

uithalen en ‘spannende dingen’ doen, die soms maar net goed gingen. Hutten bouwen en

gaten graven in het plantsoen of samen naar de ‘grote speeltuin gaan’ waar die

familieschommel stond. Ver weg in het mais verstoppen, naar de (kinder)boerderij gaan,

rondstruinen in het bos, door de weilanden of ergens vissen. Dichtbij nog even na het eten

naar buiten om in de buurt te 'stoepranden', blikspuiten of op straat rond te hangen.

Zonder het te weten ontdekten we zo de waarde van het samenspelen en leerden het

afspreken van regels, oplossen van conflicten en samenwerken. Zonder er bewust mee

bezig te zijn leerden we risico’s inschatten en onze grenzen verkennen en verleggen. Onze

fantasie en vindingrijkheid werd geprikkeld en er werden vriendschappen voor het leven

gesloten.

Herinneringen die gemaakt werden, hadden te maken met vrijheid, zelf keuzes maken,

buiten in de natuur zijn, dingen bouwen, avontuur beleven en vooral samen met

buurtkinderen of klasgenoten. Deze herinneringen en ontwikkelingskansen gunnen we ook

de kinderen van nu. Meierijstad wil daarom een gemeente zijn waar het natuurlijk is de

vrijheid te hebben om avontuur te beleven.

Alle kinderen hebben gelijke rechten en we streven naar een zo gelijk mogelijke verdeling

van de speelmogelijkheden. Voor iedereen evenveel:

Mooie speelherinneringen: wij streven naar buurt-speel-landschappen met speelplekken

maar juist ook met stoepen, pleintjes, grasveldjes, slootjes, bosjes en bomen waar

kinderen veel ruimte hebben om te spelen en ontdekken.

Avontuur beleven: wij streven naar echt uitdagende en aantrekkelijke groene

speelplekken waar veel natuur en avonturen te beleven zijn.

Vrijheid en zelfstandigheid: wij streven naar een goede spreiding van bereikbare

plekken die de vrijheid en zelfstandigheid van kinderen vergroot.

Samenwerken: wij streven naar evenwichtig samenwerken met betrokken

(maatschappelijke) partners zoals bewoners, verenigingen, professionals en stichtingen.

Met behulp van onderstaande buttons kan door het document worden gebladerd.
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Evenveel mooie speelherinneringen!
Wij streven naar buurt-speel-landschappen waar kinderen veel ruimte hebben om op

ontdekking te gaan en voor later zelf mooie speelherinneringen op te doen. Dit buurt-

speel-landschap bestaat uit de informele en formele speelruimte. De informele speelruimte

zijn de grasvelden, bosjes, bomen, straten, pleintjes, stoepen, steegjes, vijvers en slootjes. De

formele speelruimte is een netwerk aan speelplekken met ieder hun eigen functie. Grote

buurtspeelplekken, kleine plekken voor spelen of sport, schoolpleinen en plekken met een

functie voor de hele kern zoals een natuurspeelplek, speeltuin of grote sportplek. Wij streven

naar een maximale hoeveelheid informele speelruimte in het groen, rondom het water en

op de straten. Deze ruimte verbindt de plekken en maakt en houdt ze goed bereikbaar.

Samen spelen is daarbij het uitgangspunt en ook de succesfactor! Gemakkelijk bereikbare

plekken waar je een divers aanbod hebt aan mogelijkheden voor spelen, sporten en

ontmoeten. Waar kinderen van alle leeftijden en andere doelgroepen zich prettig voelen

en langere tijd willen verblijven. Plekken waar veel te beleven valt, uitdaging is en veel

ruimte is om in en met de natuur te spelen. En daarmee plekken waar ouders, grootouders,

verzorgers, scholen en clubs naartoe gaan of activiteiten organiseren en zo elkaar

ontmoeten.

o De kern van speelherinneringen en daarmee de inrichting van het buurt-speel-

landschap zijn:

• op pad kunnen in de buurt;

• ruimte om samen spellen te doen met vriend(inn)en;

• lekker kunnen struinen;

• gave grote uitdagende avontuurlijke speelplek/speeltoestel.

o Een buurt-speel-landschap bevat voldoende informele ruimte en speelplekken. Deze zijn

veilig en toegankelijk om voor spelen te gebruiken.

o De informele speelruimte is afgestemd op de leeftijdsgroep. Dit borgt dat er altijd dicht

bij huis speelmogelijkheden zijn en het zorgt voor een goede bereikbaarheid van de

parken, pleinen, sportcomplexen en formele speelplekken.

o We willen er samen met ouders, omwonenden en andere speelbetrokkenen voor zorgen

dat dit kan en vooral ook mag! We staan kinderen van alle leeftijden toe om te spelen

en ontmoeten en stimuleren dit.
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Doelgroep Kinderen Jeugd Jongeren

minimale 

hoeveelheid 

informele 

speelruimte in 

buurt-speel-

landschap

20 m2 per kind, 

aangrenzend 

aan woning, 

tuin, stoep, 

steegje, veldje

100 m2 per 5 

jeugdigen, groter 

veld, plein of 

bosjes aan eind 

van de straat en 

stoepen en 30km 

wegen 

1 plek per 30 

jongeren, in eigen 

wijk ontmoeten, 

muurtje, bankje, 

betonelement, 

hekje

conclusie Voor kinderen en jeugd is er ruim voldoende informele 

speelruimte in alle buurten. Jongeren hebben 

beschikking over voldoende ontmoetplekjes.



buurt-speel-landschap
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Evenveel avontuur beleven
Het beleven van avonturen vraagt de vrijheid te krijgen om op pad te gaan en een

inrichting die dit mogelijk maakt. Een inrichting met uitdaging en afwisseling is van groot

belang. Een inrichting van een plek staat nooit los van de inrichting van andere plekken in

de buurt of van de ruimtelijke opbouw van de buurt. Als er bijvoorbeeld veel klimbomen

zijn, heeft de speelplek minder klimrekken nodig.

Dat er een speelplek is betekent niet automatisch dat deze goed is of goed wordt gebruikt.

Uit onderzoek blijkt dat groene, natuurlijk ingerichte speelruimte veel meer

speelmogelijkheden en uitdaging biedt voor de kinderen en zij daardoor meer en langer

spelen. Daarom streven wij naar veel groene en natuurlijk ingerichte speelruimte bij

renovaties en aanleg van nieuwe speelplekken. Bij inrichtingsplannen denken we in

activiteiten (wat wil je ergens kunnen doen) en daar laten we de voorzieningen op

aansluiten. Zo ontstaat er een andere inrichting dan die bij het uitkiezen van speeltoestellen

uit een catalogus. Speeltoestellen zijn dan een bewuste aanvulling op dit natuurlijke

speellandschap op de speelplekken.

o Wij investeren waar mogelijk in groene speelaanleidingen in het buurt-speel-landschap,

zoals klimbomen, bomen met noten en vruchten, verstop- en huttenbouwbosjes, flauwe

oevers, heuveltjes en wadi’s, picknick- en voetbalgras, zand en grond. Wij geloven in de

kracht van groen!

o Met ons groenbeheer streven wij naar meer speelwaarde en biodiversiteit, zoals takken

laten liggen om hutten te bouwen, gras tijdelijk hoger laten groeien om doolhofje te

spelen, bloemenmengsels zaaien als plukgroen, doolhof snoeien in struiken voor

verstoppen of een boomstam laten liggen.

o Bij (her)inrichtingen (van groen, straat en speelplek) zorgen wij dat kinderen kunnen

meedenken zodat er meer avontuurlijke speelwaarde komt.

o Speelplekken groot of klein hebben waar mogelijk een natuurlijke en avontuurlijke

inrichting met alle voordelen die een groene inrichting brengt voor natuur, waterberging,

beleving en leefbaarheid. Dit afgestemd op en met de gebruikers en de omwonenden.

o Grote buurtplekken hebben een inrichting voor een zo breed mogelijke doelgroep. Hier

is aandacht voor kinderen met een handicap door bijvoorbeeld een verhoogde zand-

of watertafel en een extra pad voor bereikbaarheid of een aangepast toestel voor

toegankelijkheid.
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Evenveel vrijheid en zelfstandigheid
Wij streven naar een goede spreiding van bereikbare plekken. Daarmee wordt de vrijheid
en zelfstandigheid van kinderen vergroot.

Insteek is het bieden van centrale buurtplekken die binnen 5 minuten lopen bereikbaar zijn
en waar de kans groot is dat er andere kinderen en/of ouders er zijn. We gaan ervan uit
dat (groot)ouders met kinderen bereid zijn dit te lopen als er een goede aantrekkelijke
inrichting is. Als de kinderen ouder worden kunnen ze hier zelfstandig naartoe. Daarom is bij
het aanwijzen van deze plekken gekeken naar barrières die de bereikbaarheid
belemmeren. De centrale buurtplekken zijn, daar waar ruimte is, voorzien van kleine sport-
& ontmoetingsplekken. Past het niet dan zijn deze kleine sportplekken op een andere plek
in de buurt aangewezen.

Waar veel ruimte is, kan gekozen worden om centrale buurtplekken te combineren voor
twee buurten samen of in een grote buurt waar twee plekken nodig zijn. Dit geeft ruimte
om een echt grote avontuurlijke plek in te richten met veel speelmogelijkheden en
voorzieningen.

Op een centrale plek worden naast de bewoners ook de kinderen en jeugd actief
betrokken bij het ontwerp. Daar waar veel kinderen wonen willen we veel
speelmogelijkheden bieden, maar ook waar weinig kinderen wonen moeten er voldoende
goed bereikbare speelmogelijkheden zijn.

Het streven is om voor de jongeren enkele grote sport- & ontmoetingsplekken aan te
bieden in de grote kernen. Dit in de vorm van aantrekkelijke skateplekken of
multifunctionele sportplekken en sportkooien. Ook het openstellen van gemeentelijke
kunstgrasvelden van sportverenigingen draagt hieraan bij. Andere doelgroepen zoals
oudere jeugd, scholen en volwassenen kunnen hier mede gebruik van maken. Bij het
combineren van doelgroepen wordt bij de inrichting rekening gehouden met het
voorkomen van verdringing.

De gemeente voorziet in voldoende budget om het basisaanbod en het aanvullend
aanbod in te richten en in stand te houden. Daarnaast is er budget om
bewonersinitiatieven te ondersteunen voor het overige speelaanbod in het buurt-speel-
landschap. De budgetten zijn verdeeld over de buurt-speel-landschappen aan de hand
van de kinderaantallen. Meer kinderen is meer budget.
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Doelgroep Kinderen Jeugd Jongeren

basisaanbod 

buurt-speel-

landschap 

centrale 

buurtspeelplek 

binnen 5 minuten 

lopen, circa 400 

meter

centrale buurtspeelplek 

binnen 5 minuten lopen 

voor spelen en sport, circa 

400 meter

grote 

multifunctionele 

sportplek in elke 

grote kern

aanvullend 

aanbod 

kleine speelplek als 

aanvulling op 

centrale 

buurtspeelplek in 

buurten waar veel 

kinderen wonen of 

bewonersinitiatief 

is

kleine speelplek of 

sportplek als aanvulling op 

centrale buurtspeelplek in 

buurten waar veel jeugd 

woont of bewonersinitiatief 

is of als er geen ruimte is 

om te sporten op de 

buurtspeelplek

kleine sportplek 

op de centrale 

buurtspeelplek 

of elders in de 

buurt als daar 

geen ruimte is

conclusie Verbeter voor het basisaanbod en het aanvullend aanbod circa 

60 bestaande plekken tot centrale buurtspeelplekken en 

verbeter op circa 30 bestaande plekken de sport-& 

ontmoetingsfunctie. Kijk voor de overige 140 kleinere 

speelplekken samen met bewoners welke initit iatieven zij willen 

nemen en welke rol deze plekken spelen in het buurt-speel-

landschap en hoe de inrichting daarop aansluit. 



Evenveel samen werken
Wij werken samen met alle betrokken (maatschappelijke) partners aan zoveel mogelijk

speelwaarde. Denk aan (groot)ouders, sportclubs, kindervakantiewerk, natuurclubs,

scouting, jongerenwerkers en buurtsportcoaches. Kinderen moeten hun fysieke en sociale

mogelijkheden ten volle kunnen benutten om zichzelf te kunnen ontwikkelen en zelfstandig

te worden door met kleine risico’s om te (leren) gaan en door betrokken te zijn bij de keuze

van de speelmogelijkheden op een plek.

o Kinderen, jeugd en jongeren mogen meedenken over de inrichting van alle speel- en

sportplekken.

o Speeltoestellen zijn veilig, ze voldoen aan het WAS, hebben een certificaat en worden

alleen door de gemeente geplaatst.

o Vanuit burgerinitiatief gecreëerde speelplekken met (zelfgemaakte) speelaanleidingen

moeten veilig zijn en voldoen aan het WAS. Denk aan hutten, boomstammen, keien en

dergelijke. Bij twijfel over de veiligheid van een speelaanleiding wordt een risicoanalyse

gemaakt door een deskundige partij. Deze kan namelijk meteen aangeven welke

maatregelen dan nog nodig zijn om de situatie veilig te krijgen of dat verwijderen een

betere keuze is.

o Indien levensduur van toestellen, wijkschouw of bewonersinitiatieven hier aanleiding toe

geven vindt een buurtgesprek plaats over speelruimte in de wijk, waarbij richtlijnen

worden beoordeeld en de verdeling van plekken en het functioneren van het buurt-

speel-landschap wordt besproken. Vervangingen worden zoveel mogelijk opgespaard

tot dit moment.

o Buurtinitiatieven worden getoetst aan het buurt-speel-budget op basis van de eerlijke

verdeling. Bij onvoldoende budget wordt altijd meegedacht over het zelf aanvragen

van fondsen en over alternatieve natuurlijke speelmogelijkheden.

o Buurtinitiatieven voor nieuwe speelplekken moeten uit minimaal 3 buurtgenoten

bestaan om de voortgang te garanderen. Ook zorgen zij zelf voor voldoende draagvlak

in de buurt. Zij laten kinderen meedenken over de inrichting en werken dit uit in een

globaal inrichtingsplan. Ze zijn betrokken bij de realisatie en daarna ook het toezicht en

onderhoud waar nodig.
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