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Figuur 1 Buurtindeling Leiderdorp 

1. INLEIDING 
In het speelruimteplan uit 2013 (Speelruimteplan 2013 – 2022, variant III: 

‘Minder, maar beter’, vaststelling 23 september 2013) is een planmatige 

werkwijze ingezet voor de wijzigingen ten aanzien van speelruimte (informele 

en formele speelplekken) op basis van demografische gegevens en 

stedenbouwkundige opbouw van de buurten. De financiële middelen voor 

het onderhouden van speelplekken en het uitvoeren van eenmalige 

maatregelen uit het speelruimteplan uit 2013 komen uit het IBOR (Integrale 

Beheer Openbare Ruimte).  

Nu - 5 jaar later - worden de actuele kinderaantallen opnieuw uitgezet tegen 

de aanwezige speel- en beweegplekken. Daarbij is weer nauwkeurig 

bekeken waar de kinderen wonen. Hierin wordt de stedenbouwkundige 

opzet van de buurten buiten beschouwing gelaten; de opbouw van de 

buurten is niet wezenlijk veranderd in de afgelopen jaren.  

Bij het aanpassen van plekken zijn gesprekken gevoerd met omwonenden. 

Dit was het geval bij de Ratelaarkamp, Lisdoddekreek, Vlaskamp, 

Dragontuin, Oltmansdreef, Steve Bikoplaats, Dubloen, Roerdompstraat en de 

Houtkamp. Bij de aanpassingen in de Bloemerd zijn jongeren gevraagd om 

advies. 

Het speelruimteplan en deze actualisatie hebben betrekking op de 

doelgroepen kinderen, jeugd en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. 

In hoofdstuk 2 zijn kort de demografische ontwikkelingen, de kinderdichtheid 

en het aantal speelplekken op een rij gezet. Dit geeft een goede indruk van 

de grootste veranderingen. In hoofdstuk 3 worden de beleidsuitgangspunten 

voor de beoordeling van de speelruimte kort toegelicht. In hoofdstuk 4 is per 

buurt een weergave gegeven van de actualisatie per buurt en plek. Tot slot 

staat in de bijlagen een samenvatting van de belangrijkste kwantitatieve 

gegevens per buurt en plek.  
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2. ACTUALISATIE KINDERAANTALLEN EN PLEKKEN 
 

2.1. Kleine afname aantallen kinderen, jeugd en jongeren 
Ondanks nieuwbouw heeft de daling van de kinderaantallen zich doorgezet van 5.572 

0- t/m 18-jarigen in 2012 tot 5.330 0- t/m 18-jarigen in 2017: een afname van ruim 240. 

Met name bij jongeren (12 t/m 18 jaar) en jeugdigen (6 t/m 11 jaar) is het aantal sterk 

gedaald met ruim 5%. Het aantal kinderen (0 t/m 5 jaar) is iets minder sterk gedaald, 

ruim 2%. 

  Aantal Ontwikkeling 

  2017 2012 [aantal] [%] 

totaal 5330 5572 -242 -4% 

0 t/m 5 jaar 1598 1641 -43 -3% 

6 t/m 11 jaar 1777 1895 -118 -6% 

12 t/m 18 jaar 1955 2036 -81 -4% 

Tabel 1 Demografische opbouw en ontwikkeling kinderaantallen 2012 – 2017 

In de nevenstaande grafiek is goed te zien dat het totaal aantal 0- t/m 18-jarigen de 

komende jaren naar verwachting nog verder zal dalen. Dit gezien het lager aantal 

kinderen dan het aantal jeugdigen. Het aantal jongeren zal naar verwachting de 

komende jaren gelijk blijven.  
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Figuur 2 Grafiek ontwikkeling aantal kinderen, jeugdigen 

en jongeren tussen 2012 en 2017  
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2.2. Kinderdichtheid neemt licht af 

Figuur 3 Kinderdichtheid per buurt en ontwikkeling tussen 2012 en 2017 

  

  

 

 

 

 

 
Kinderdichtheid 0-5 jarigen 2012  Kinderdichtheid 6-11 jarigen 2012  Kinderdichtheid 12-18 jarigen 2012 

 

 

 

 

 
Kinderdichtheid 0-5 jarigen 2017  Kinderdichtheid 6-11 jarigen 2017  Kinderdichtheid 12-18 jarigen 2017 

 

Figuur 3 geeft de ontwikkeling van het 

aantal kinderen, jeugdigen en 

jongeren per buurt aan. Wat opvalt is 

dat in 5 van de 17 buurten (Buitenhof-

Oost/Zuid, Binnenhof, Voorhof, De 

Vogelwijk en Zijlkwartier) het aantal 

kinderen (weliswaar licht) is 

toegenomen. Alleen in Zijlkwartier leidt 

dit tot een substantiële toename in de 

kinderdichtheid. Hoewel het aantal 

jeugdigen ook in 7 van de 17 buurten 

in lichte mate toeneemt verandert dit 

echter niets aan de jeugddichtheid. 

De afname van het aantal jongeren in 

de verschillende buurten vertaalt zich 

ook in afgenomen jongerendichtheid 

per buurt (meer rood en meer oranje 

in plaats van geel of lichtgroen).  
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2.3. Verbeteringen en speerpunten speelplekken 
 

In het speelruimteplan 2013 (variant III) werd ernaar gestreefd om van de toen 

aanwezige 96 formele speelplekken 21 als centrale plek, 36 als hulpplek en 39 als 

informele plek in te richten. Daarbovenop werd gezocht naar 5 nieuwe plekken 

(waarvan 1 reeds voorzien door de projectontwikkelaar in ’t Heerlijk Recht). Uiteindelijk 

leverde dat een eindbeeld op van 62 formele speelplekken (96–39+5) in het advies van 

2013. Op dit moment zijn er 52 plekken die ingericht zijn volgens het streefbeeld uit het 

speelruimteplan 2013. Zie voor de precieze plekken Bijlage II Plekkentabel. 

 

In de afgelopen jaren zijn al een aantal grote centrale speelplekken flink verbeterd 

zodat er meer speel- en beweegmogelijkheden bijgekomen zijn, onder andere aan de 

Mauritssingel/Hubrechtplein [002B], Bloemerd [062], Van der Marckstraat [015A], 

Berkenkade/ Schapenrustweg [007B], Buitenhoflaan/Buitenhofeiland [031], Nievaartpad 

[032B], Willem van Otterloostraat [047] en Van Alphenplein [053].  

 

Samen met een ontwerper en inspraak van bewoners en kinderen zijn 9 speelplekken 

als informele speelruimte heringericht, zoals de Steve Bikoplaats achter nr. 4, 

Oltmansdreef, Vlaskamp, Bloemhofstraat, Obool en Dragontuin.  

 

Bewoners hebben aangeven of zij (in-)formele speelplekken wilden adopteren. Dit is bij 4 

plekken succesvol verlopen: bij Karolusgulden, Cees Nooteboompad, Obool en 

Rozemarijntuin. Bij Karolusgulden hebben bewoners een moes- en pluktuin aangelegd. 

Bij de Rozemarijntuin hebben bewoners extra fondsen geworven, daarmee nieuwe 

toestellen aangeschaft en de gemeente heeft geholpen met de groene aankleding. Bij 

Obool is een veldje omgevormd tot gezamenlijke bloemenborder. Verder hebben 

bewoners rondom de Lisdoddekreek meegeholpen bij de extra mooie groene 

aankleding (wilgentunnel) van hun speelplek. Hierbij heeft de gemeente gezorgd voor 

het ontwerp en de materialen (wilgentenen). 

 
Van Alphenplein 

 
Bloemerd  

 
Mauritssingel / Hubrechtplein 

 
Berkenkade / Schapenrustweg 
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In 2017 zijn er 95 formele speelplekken (96+8-9). Na het schrijven van het speelruimteplan 

2013 zijn er in ’t Heerlijk Recht 4 nieuw speelplekken bijgekomen, is er 1 nieuwe hulpplek 

gemaakt (Zijlstroom [N 1] in Driegatenbrug), 1 nieuw schoolplein als openbare 

speelvoorziening meegeteld (Vronkenlaan (Brede School Daltonschool en PWA) [016 A 

01]) en 1 nieuwe plek in de Schansen gerealiseerd aan de Achterzijde Peppelschans 

[022 C]. 1 plek is per ongeluk in 2013 niet meegeteld, aan de Obool [065 A]. Sinds 2013 

zijn er 9 plekken informeel heringericht. 

 

Uit deze actualisatie komen als grootste speerpunten voor verbetering 5 bovenwijkse of 

centrale speelplekken (Jachtslotpad/ Brittenburg [011], Van Diepeningenlaan [021 A] in 

Park de Houtkamp, Iepenschans [023], Dijkwacht/Oude Spoorbaan [038B] en 

Heelblaadjespad [073]). Ook moeten er nog 6 hulpplekken worden verbeterd met 

speeltoestellen en -aanleidingen (Zijlstroom [N 1], Resedastraat [006A], Goudestein [009], 

Heemraadlaan [012], Park de Houtkamp [021C] en Roerdompstraat [017]). Hiervoor 

moeten omwonenden en speciaal kinderen benaderd worden om een passend 

ontwerp te krijgen. Voor de komende jaren zijn er 29 informele plekken waar met 

bewoners in gesprek gegaan moet worden om tot een ontwerp of adoptie te komen. 

 

In de actualisatie zijn, gezien gewijzigde kinderaantallen, 4 extra plekken aangewezen 

als hulpplek voor spelen (Nijenrode [010], Middentocht [036], Dotterbloemkreek [072] en 

Brunelkamp-Ratelaarkamp [082]). Tevens zijn 4 extra plekken aangewezen als informele 

speelruimte (Patrimoniumpark [001], Sternstraat [016], Jacoba van 

Beierenlaan/Schildwacht [040] en Huygensdreef [057]). 

 

 

 

 
Oltmansdreef 

 
Steve Bikoplaats 

 
Karolusgulden 

 
Lisdoddekreek 
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3. UITLEG BELEIDSUITGANGSPUNTEN 
 

Uit de actualisatie maar ook uitvoering blijkt dat in Leiderdorp diverse bovenwijkse 

speellandschappen zijn ontstaan (Park de Houtkamp, Bloemerd (natuurspeelplek en 

skateplek/calisthenics), Buitenhofeiland en wellicht ’t Heerlijk recht). Deze werken goed 

en er maken veel bewoners gebruik van. Op bovenwijkse speellandschappen is speel-, 

beweeg- en ontmoetingsruimte voor elke doelgroep, er is veel variatie en uitdaging.  

 

Daarnaast is al in het plan van 2013 en ook nu in deze actualisatie in 2017 ernaar ge-

streefd om daar waar veel kinderen en jeugdigen wonen binnen 5 minuten lopen van 

huis een centrale plek te maken. Dit is in enkele gevallen ook een semiopenbare plek 

zoals een schoolplein. Daar is veel ruimte voor spelen en bewegen en ouders kunnen er 

ook even verblijven. Het zijn plekken waar zoveel mogelijk doelgroepen terechtkunnen. 

Dit zijn de plekken van de toekomst. Voorbeelden hiervan zijn Heelblaadjespad in Voor-

hof, Hubrechtplein in Doeskwartier en Willem van Otterloostraat in Buitenhof-Oost/Zuid.  

 

Vervolgens is per buurt of zelfs huizenblok bekeken of er aanvullende speel- of beweeg-

plekken nodig zijn, zogenaamde hulpplekjes. Bijvoorbeeld als er veel kinderen wonen 

(meer dan 15), de afstand naar de centrale plek te groot is of er veel barrières zijn. Hulp-

plekken hebben een eenvoudige inrichting gericht op één doelgroep (kinderen, jeugd 

of jongeren) en één functie (spelen, bewegen of ontmoeten).  

 

In alle buurten van Leiderdorp is structureel behoefte aan extra informele trefpunten voor 

kleine kinderen en hun ouders en informele struinruimte voor de jeugd. Trefpunten bie-

den speelse zit-, klauter- en krijtaanleidingen. Struinruimte houdt in plekken langs de slo-

ten waar gevist kan worden, bomen om in te klimmen, struiken om verstoppertje te spe-

len en grasveldjes waar bloemen geplukt kunnen worden. Zoveel mogelijk ruimte voor 

deze plekken waar vrij spel voor kinderen en jeugd mogelijk is, verbeteren de speelruim-

te en leefbaarheid.  

 

 

  

Uitgangspunten voor het aantal formele 

speelplekken voor kinderen en jeugdigen: 

 
Doelgroep Kinderen  Jeugdigen  

Actieradius 100 m  300 - 400 m 

Verzorgings-

gebied 
3 hectare  50 hectare  

Aantal 

woonachtig 

15 – 30 

kinderen 

55 – 70 

jeugdigen 

Niveau straat/blok buurt 

Oppervlakte 100 - 500 m2 500 - 2.000 m2 

Voorziening 

3 toestel, 3 

prikkels, bank 

& afvalbak 

3 toestel, 4 

prikkels, bank 

& afvalbak 

 

Uitgangspunten voor aantal formele 

beweeg- en trefpunten jongeren:  

 
Doelgroep Jongeren  

Actieradius 1.000 m  

Verzorgingsgebied 300 hectare  

Aantal woonachtig 85 – 100 jongeren 

Niveau Wijk/dorp 

Oppervlakte 1.000 m2 

Voorziening 
4 toestel, 4 prikkels, 

bank & afvalbak 

 

Er moet rekening worden gehouden met 

het feit dat kinderen en jeugdigen drukke 

verkeerswegen, spoorwegen, 

watergangen en dergelijke niet zelfstandig 

kunnen of mogen oversteken. 

Bij een tekort aan formele speelruimte 

kunnen semiopenbare plekken belangrijke 

formele speelruimte voor kinderen en 

jeugd zijn. 
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In onderstaande figuur staat de verdeling van de bovenwijkse plekken en de centrale 

plekken. Per buurt is in hoofdstuk 4 een totaaloverzicht weergeven van de bovenwijkse 

plekken, centrale plekken, hulpplekken en informele trefpunten en struinruimte. 

 
 

 

 

  

Figuur 4 Verdeling bovenwijkse en centrale plekken over Leiderdorp  = centrale plek  = bovenwijkse plek 
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4. ACTUALISATIE SPEELRUIMTE PER BUURT 
 

4.1. Speelruimte in Leyhof 
Het aantal kinderen en jeugdigen is tussen 2012 en 2017 flink afgenomen met ruim 140.  

Rondom plekken aan de Elisabeth van Engelandlaan [037], M. van Oostenrijklaan [038 

A] en Jacoba van Beierenlaan [040] wonen ruim 50 kinderen. In hetzelfde gebied vindt 

vanaf 2018 groot onderhoud plaats. Gezien de spreiding van het aantal kinderen is het 

advies de speelruimte voor kinderen te beperken tot 1 goed ingerichte plek in plaats 

van meerdere kleine plekjes zoals in de huidige situatie. Naastgelegen plek aan Fietspad 

Provinciale weg - Dijkwacht/Oude Spoorbaan [038B] heeft genoeg ruimte. Het advies is 

om plek [038B] als centrale plek in te richten - indien mogelijk ook voor kinderen in dit 

gebied - en daarnaast plek [038A] als hulpplek met toestellen ingericht te laten. Rondom 

plekken aan de Ada van Schotlandplaats [041] en Beatrijs van Vlaanderenplaats [042] 

wonen ook ruim 50 kinderen, een wijziging is hier niet gewenst. Rondom plek Dijkwacht 

[039] wonen geen kinderen meer onder de 6 jaar. Deze plek kan beter als informele 

struinruimte voor de jeugd worden ingericht.  

Nog steeds noodzakelijk is een echt aantrekkelijke centrale plek vooral voor de jeugd. Er 

kan een nieuw zoekgebied worden aangewezen zoals in het plan in 2013 (Brandwacht). 

Er is echter op deze plek een zeer slechte ondergrond vastgesteld, ongeschikt voor 

spelen. De plekken aan de [038B] en Oude Spoorbaan [J 6] zijn als plek voor de jeugd 

en jongeren belangrijk. Advies is om plek [038B] dusdanig te verbeteren met 

beweegmogelijkheden dat het echt een aantrekkelijke centrale plek wordt.  

 

Het advies van deze actualisatie is om 3 plekken informeel in te richten: [037], [039] en 

[040], en 1 plek sterk te verbeteren [038B]. Zie streefbeeld en acties per plek. 

 

 

Figuur 5 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 

Leyhof 
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Spnr Advies 

doelgroep 

Advies maatregelen 

037 informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

ontmoetingspunt 

038 A 0 t/m 5 jaar Bij vervanging inrichten als aantrekke-

lijke plek voor kinderen 

038 B 0 t/m 18 jaar Verbeteren voor jeugd en jongeren 

met extra speel- en sportvoorzienin-

gen, indien mogelijk ook voor kinderen 

039 informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

struinruimte 

040 informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

ontmoetingspunt 

041 0 t/m 5 jaar Geen. 

042 0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging. 

J 6 12 t/m 18 

jaar 

Geen. 
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4.2. Speelruimte in Buitenhof-Midden/West 
In alle leeftijdsgroepen is tussen 2012 en 2017 het aantal flink afgenomen - met ruim 100 

in totaal.  

 

Er wonen iets minder dan 100 kinderen rondom de plekken aan de Lentekade [035], 

Middentocht [036] en Dwarstocht [028]. Met de plekken [028], [036] en [035] kan prima 

invulling aan de speelbehoefte worden gegeven, mits plek [036] specifieker op kinderen 

gericht wordt. Rondom de plekken aan de Jonkerhof [027], Neptunus [029] en 

Kloosterhof [030] wonen ruim 60 kinderen. Voor de kinderen rondom plekken [027] en 

[030] is plek [028] goed te bereiken. Voor plekken [027] en [030] is het advies deze als 

informeel trefpunt of struinruimte in te richten. Voor de ruim 20 kinderen rondom plek 

[029] blijft deze noodzakelijk als hulpplek. Rondom plekken aan de Prinsenhof [033] en 

Poortershof [034] wonen iets minder dan 50 kinderen. Plek [034] ligt hier het meest 

centraal voor de kinderen rondom, inclusief de kinderen ten westen van de 

Buitendijklaan. Plek [033] ligt in de actieradius van plek [034] en deze heeft dan ook 

geen functie meer voor kinderen. Het advies is om plek [033] tot struinruimte voor de 

jeugd in te richten. Rondom plekken Tinnegieter [025 A] en Wagenmaker achter nr. 25 

[026] wonen iets minder dan 30 kinderen. Voor de kinderen rondom plek [025 A] blijft 

deze noodzakelijk als hulpplek. De 15 kinderen rondom plek [026] kunnen gebruikmaken 

van de centrale plek aan de Klerkenhof [032 A]. Het advies is om deze plek in te richten 

als groen buurttrefpunt.  

 

Voor de jeugd volstaan de 2 bestaande centrale plekken aan het Nievaartpad [032 B] 

en Klerkenhof [032 A]: plek [032 B] als beweegplek en plek [032 A] als speelplek in 

combinatie met het schoolplein. Bij het Nievaartpad is goed overleg tussen 

omwonenden waardoor deze plek openingstijden kent. Voor de jeugd en jongeren is de 

plek aan de Olieslager [025 B] een aanvullende hulpplek voor bewegen. Het advies van 

deze actualisatie is om 5 plekken informeel in te richten en bij 3 plekken inrichting 

specifiek op kinderen richten. Zie streefbeeld en acties per plek op de volgende pagina.  

 

  

Figuur 7 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 
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Spnr Advies 

doelgroep 

Advies maatregelen 

025 A 0 t/m 5 jaar bij vervanging richten op kin-

deren, hekwerk weghalen en 

groener inrichten 

025 B 6 t/m 18 jaar geen 

026 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als ontmoetingspunt 

027 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als ontmoetingspunt 

028 0 t/m 5 jaar toestellen verminderen, specifiek 

voor kinderen, groener en afwisse-

lender inrichten 

029 0 t/m 5 jaar hekwerk niet vervangen. 

030 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als struinruimte 

032 A 0 t/m 11 jaar geen 

032 B 6 t/m 18 jaar geen 

033 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als struinruimte 

034 0 t/m 5 jaar geen. 

035 0 t/m 5 jaar toestellen verminderen, specifiek 

voor kinderen, groener en afwisse-

lender inrichten 

036 0 t/m 5 jaar bij vervanging richten op kinderen 
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Figuur 10 Streefbeeld Buitenhof-Oost/Zuid 

4.3. Speelruimte in Buitenhof-Oost/Zuid 
Het aantal kinderen, jeugdigen en jongeren is tussen 2012 en 2017 gelijk gebleven. Ook 

in de leeftijdsgroepen zijn er minimale wijzigingen.  

 

Er wonen iets minder dan 50 kinderen rondom de plekken aan de Bernard Zweersstraat 

[060], Cees Nooteboompad [050], Johan Wagenaarstraat [048], Jan Wolkerspad [049] 

en Willem van Otterloostraat [047]: per plek minder dan 20 kinderen. Plek [047] is recent 

heringericht als centrale speelplek met speel- en beweegmogelijkheden. Omdat 

plekken [060], [050], [049] en [048] in de actieradius liggen van plek [047] wordt 

voorgesteld deze als informeel trefpunt of struinruimte in te richten. Er wonen iets meer 

dan 30 kinderen rondom de plekken aan de Steve Bikoplaats achter nr. 4 [043], 

Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 [044], Jan de Hartogplein [045] en Hella Haassestraat 

[046]. Voor plek [044] is lange tijd interesse geweest in adoptie. De initiatiefnemers 

hebben het uiteindelijk niet doorgezet. Hoewel plek [045] niet heel ruim is kan deze plek 

prima dienen als hulpplek voor kinderen. Voor de overige plekken blijft - gezien het 

aantal kinderen en het feit dat ze binnen de actieradius vallen van plek [045] - het 

advies om deze als informeel trefpunt of struinruimte in te richten. De plek aan 

Buitenhoflaan/Buitenhofeiland [031] vervult een bovenwijkse functie in het park voor 

doelgroepen van de Buitenhofwijken.  

 

Het advies van deze actualisatie is om 7 plekken informeel in te richten en 1 plek bij 

herinrichting specifiek op kinderen te richten. Zie streefbeeld en acties per plek. 

 

  

Figuur 9 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 

 Buitenhof-Oost/Zuid 

 
Spnr Advies 

doelgroep 

Advies maatregelen 

031 0 t/m 11 jaar geen. 

043 informeel geen 

044 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen ontmoetingspunt 

045 0 t/m 5 jaar specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging. 

046 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen buurtontmoetingspunt 

047 0 t/m 18 jaar geen 

048 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte 

049 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen ontmoetingspunt 

050 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte 

060 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte 
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4.4. Speelruimte in Binnenhof 
Het aantal kinderen en jeugdigen is nauwelijks veranderd tussen 2012 en 2017. Het 

aantal jongeren is zoals verwacht sterk afgenomen.  

 

Hoewel er 80 kinderen in de buurt wonen, zijn er nergens meer dan 15 kinderen nabij 

speelplekken voor kinderen aan de Luykendreef achter nr. 12 [051], Vossiuslaan achter 

huisnr. 38 [054], Spiegheldreef [055], Huygensdreef [056], Huygensdreef [057], 

Camphuysendreef [058] en Oltmansdreef [059]. De recent ingerichte centrale plek voor 

alle doelgroepen aan het Van Alphenplein [053] is gezien de afstanden niet voor de 

hele buurt geschikt. Ten zuiden van de Coornhertdreef wonen ruim 40 kinderen voor wie 

plek [056] als hulpplek ingericht moet blijven. Buiten de buurt, bij voetbalvereniging RCL 

ligt nog een klein speelplekje voor kinderen op bezoek bij de vereniging [N 2]. 

 

De 80 jeugdigen en ruim 85 jongeren hebben beschikking over centraal ingerichte plek 

[053] met spel- en beweegvoorzieningen en buiten de buurt op 5 minuten fietsafstand 

plekken om te bewegen in de Bloemerd [061] en [062].  

 

Het advies van deze actualisatie is om 4 plekken om te vormen tot informele speelruimte 

en bij 1 plek het onderhoudsniveau op te hogen.  

 

 

Figuur 12 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 Binnenhof 

 
Spnr Advies 

doelgroep 

Advies maatregelen 

051 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte 

053 0 t/m 18 jaar geen 

054 informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen ontmoetingspunt 

056 0 t/m 5 jaar onderhoudsniveau ophogen 

057 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte 

058 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte 

061 6 t/m 11 jaar geen. 

062 6 t/m 18 jaar verbeteren skatemogelijkheden. 
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Figuur 13 Streefbeeld Binnenhof 
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4.5. Speelruimte in Winkelhof 
Het aantal kinderen is afgenomen en het aantal jeugdigen is zoals verwacht licht 

toegenomen tussen 2012 en 2017. Het aantal jongeren is zoals verwacht afgenomen.  

 

Van de 40 kinderen in Winkelhof wonen er 19 ten noorden en 21 ten zuiden van het 

winkelcentrum. Voor hen volstaan de plekken aan Dubloen via het pad naast nr. 19 

[063] en Florijn [064]. De plek aan de Schelling [066] ligt in de actieradius van plekken 

[064] en [063]. Deze plek kan als informele trefpunt of struinruimte worden ingericht.  

 

Het advies bij deze actualisatie is om 1 plek in te richten als informele speelruimte [066] 

en 1 plek specifiek te richten op kinderen tot en met 8 jaar [063]. 

 

 

 

Figuur 14 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 Winkelhof 

 
Spnr Advies 

doelgroep 

Advies maatregelen 

063 0 t/m 11 jaar bij vervanging richten op kinderen tot 

8 jaar 

064 0 t/m 5 jaar geen 

066 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte 
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Figuur 15 Streefbeeld Winkelhof 
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4.6. Speelruimte in Voorhof 
In tegenstelling tot de gemiddelde trend in Leiderdorp is het aantal kinderen tussen 2012 

en 2017 in Voorhof met ruim 40 toegenomen. Het aantal jeugdigen en jongeren blijft 

redelijk gelijk.  

 

Voor kinderen wordt de buurt door de doorgaande wegen en het park en vijverpartij in 

het midden in verschillende kleinere buurtjes opgedeeld. Voor de iets minder dan 50 

kinderen ten zuiden van de Voorhoflaan zijn 2 plekken voldoende ingericht aan de 

Brunelkamp-Ratelaarkamp [082] en Korenbloemkamp [081 A]. Hierbij is speelplek [082] in 

samenwerking met Rijnhart Wonen tot stand gekomen. De 40 kinderen die wonen 

rondom de scholen aan het Heelblaadjespad kunnen goed de centrale plek 

Heelblaadjespad [073] gebruiken. De plek aan de Rozemarijntuin/Tijmtuin achter nr. 19 

[079] heeft een overlappende actieradius. Hierbij blijft het voorstel deze plek informeel in 

te richten, bewoners hebben de plek inmiddels in eigen beheer genomen. Voor de iets 

minder dan 60 kinderen ten noorden van de Groene Dolk (Lisdoddekreek/ 

Waterbieskreek) is de centrale speelplek aan de Groene Dolk [070] goed bereikbaar. De 

afstanden zijn echter te groot voor kinderen bij de Dotterbloemkreek en Lisdoddekreek. 

Voorgesteld wordt de plekken bij Lisdoddekreek [067] en Dotterbloemkreek achter 

huisnr. 52 [072] als hulpplek ingericht te laten. De plekken aan de Bereklauwkreek [068], 

Kalmoeskreek [069] en Waterbieskreek [071] kunnen daarentegen prima tot informeel 

trefpunt of struinruimte worden omgevormd. Voor de iets minder dan 30 kinderen ten 

zuiden van de Groene Dolk (Klimopzoom/Kamperfoeliezoom) is tevens de centrale plek 

[070] goed bereikbaar, maar gezien de afstanden is een tweede hulpplek aan de 

Kamperfoeliezoom/Klimopzoom [077] noodzakelijk. De overige plekken aan de 

Andoornzoom [074], Hondsdrafzoom [075], Fluitekruidzoom [076] en Dalkruidzoom [078] 

kunnen als informeel trefpunt of struinruimte worden ingericht.  

 

Voor de ruim 160 jeugdigen zijn centrale plekken aan de Groene Dolk [070] en 

Heelblaadjespad [073 ] met speel- en beweegvoorzieningen uitermate geschikt. 

Daarnaast is er een extra hulpplek voor bewegen aan de Brunelkamp tegenover nr. 10 

[081]. Deze 2 beweegvoorzieningen zijn tevens geschikt voor de ruim 180 jongeren.  

 

Het advies uit deze actualisatie is om 8 plekken als informeel trefpunt of struinruimte in te 

richten en de centrale plek [073] tot echt uitdagend landschap in te richten.  

 

 

 

Figuur 16 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 

Voorhof 
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Spnr Advies 

doelgroep 

Advies maatregelen 

067 0 t/m 5 jaar geen 

068 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als ontmoetingspunt 

069 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als struinruimte 

070 0 t/m 11 jaar geen. 

071 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als struinruimte 

072 0 t/m 5 jaar geen 

073  0 t/m 18 jaar omvormen tot centrale speel-, 

sport- en ontmoetingsplek voor de 

buurt 

074 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als struinruimte 

075 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als struinruimte 

076 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als groen ontmoetingspunt 

077 0 t/m 5 jaar geen 

078 informeel informeel bespeelbaar herinrich-

ten als groen ontmoetingspunt 

079 informeel geen, in beheer bij bewoners  

081 6 t/m 11 jaar geen 

081 A 0 t/m 5 jaar geen 

082 0 t/m 5 jaar geen 

 

 

  

Figuur 17 Streefbeeld Voorhof 
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4.7. Speelruimte in De Schansen en De Baanderij 
De aantallen kinderen en jeugdigen zijn zoals verwacht afgenomen tussen 2012 en 2017. 

De totale doelgroep is met ruim 60 afgenomen, dat is iets minder dan 20%. Het aantal 

kinderen in de Baanderij heeft geen grote verandering laten zien.  

 

Voor de iets minder dan 30 kinderen rondom de Peppelschans is de speelplek daar, [022 

A] zeer geschikt als hulpplek. Voor de ruim 35 kinderen rondom Dennenschans en 

Vlechtbaan (De Baanderij) zijn de plekken aan de Zuiderschans [022 B] en Iepenschans 

[023] geschikt. De plekken kunnen nog specifieker op kinderen worden ingericht. Voor 

de ruim 20 kinderen rondom de Wilddreef is de speelplek aan de Houtschans [024 A] 

prima geschikt.  

 

Voor de ruim 105 jeugdigen zijn er verschillende speel- en beweegplekken verdeeld over 

de wijk, aan de Houtschans [024 B], Achterzijde Peppelschans [022 C] maar ook [022 A], 

[022 B] en [023]. Voorgesteld wordt bij vervanging de voorziening meer te concentreren 

met een grote uitdagend toestel, bijvoorbeeld op [023], en [024 B] te blijven richten op 

bewegen, mede geschikt voor de 105 jongeren. Voorstel is om de overige plekken meer 

te richten op kinderen met ouders.  

 

Het advies bij deze actualisatie is om voor de jeugd het spelen meer te concentreren bij 

plek [023]. 

 

  

Figuur 18 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 De Schansen en De Baanderij 

 
Spnr Advies 

doelgroep 

Advies maatregelen 

022 A 0 t/m 5 jaar specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging 

022 B 0 t/m 5 jaar specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging 

022 C 0 t/m 5 jaar specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging 

023 0 t/m 11 jaar concentratie en aanschaf groot uit-

dagend toestel voor de jeugd 

024 A 0 t/m 5 jaar specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging 

024 B 6 t/m 18 jaar geen 
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Figuur 19 Streefbeeld De Schansen en De Baanderij 



20         © OBB Speelruimte specialisten 

 

4.8. Speelruimte in De Vogelwijk 
Het aantal kinderen en jeugdigen is tussen 2012 en 2017 licht toegenomen met 20. Het 

aantal jongeren is licht afgenomen met 9. Er zijn geen grote veranderingen qua 

aantallen in deze wijk.  

 

Voor de ruim 50 kinderen ten noorden van de Vonkenlaan is de centrale plek aan de 

Roerdompstraat [017] geschikt, weliswaar voor enkele kinderen iets verder lopen. 

Rondom plek aan de Sternstraat [016] wonen slechts 5 kinderen. Het advies is om plek 

[016] als informeel trefpunt in te richten, mede omdat de kinderen binnen de actieradius 

vallen van de plek bij de brede school aan de Vronkenlaan [016 A 01]. Voor de iets 

minder dan 70 kinderen zijn er 3 plekken ingericht: [016 A 01], Koekoekstraat/Merelstraat 

[018] en Spechtstraat [019]. Gezien de niet overlappende actieradius zijn alle 3 nodig als 

speelplek voor kinderen. Plek [018] kan daarbij meer in het groen geïntegreerd worden 

en plek [019] specifieker op kinderen gericht worden.  

 

Voor de ruim 117 jeugdigen zijn plekken [016 A 01] en [017] prima geschikt. Er zijn 

voldoende speel- en beweegvoorzieningen aanwezig. Daarnaast kan de jeugd spelen 

en bewegen in park De Houtkamp. Ook jongeren hebben plek in De Houtkamp en bij 

[017].  

 

Het advies bij deze actualisatie is om 2 plekken qua inrichting aan te passen en 1 plek in 

te richten als informeel groen trefpunt.  

 

  

Figuur 21 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 De Vogelwijk 

 
Spnr Advies 

doelgroep  

Advies maatregelen 

016 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen trefpunt 

016 A 

01 

0 t/m 18 jaar geen  

017 0 t/m 18 jaar geen.  

018 0 t/m 5 jaar voor kinderen tot 8 jaar uitdagend 

toestel toevoegen, groen uit park be-

trekken 

019 0 t/m 5 jaar via vervanging specifiek op kinderen 

richten 
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Figuur 22 Streefbeeld De Vogelwijk 
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4.9. Speelruimte in Zijlkwartier 
Het aantal kinderen, jeugdigen en jongeren is tussen 2012 en 2017 flink toegenomen met 

ruim 30. Het aantal kinderen is met 18 gestegen tot 76.  

 

In de buurt Zijlkwartier wonen totaal 76 kinderen. De speelplek aan de Van der 

Marckstraat [015 A] ligt het meest centraal en kan ook voor de 67 jeugdigen prima als 

centrale speelplek worden ingericht. De plek aan de Pinksterbloem [014 B] is dermate 

klein en ligt zo dicht bij plek [015 A] dat voorgesteld wordt deze plek als informeel 

trefpunt in te richten. De speelplek aan de Splinterlaan [013] is voor ruim 15 kinderen uit 

Zijlkwartier nodig. De jeugdigen en ruim 50 jongeren kunnen prima gebruikmaken van de 

beweegplek aan de Van der Marckstraat [015 B] om elkaar te ontmoeten.  

 

Het advies uit deze actualisatie is om 1 plek als informeel trefpunt in te richten en verder 

geen wijzigingen toe te passen.  

 

.   

Figuur 23 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 Zijlkwartier 

 
Spnr Advies 

doelgroep  

Advies maatregelen 

013 0 t/m 5 jaar geen 

014 B informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen trefpunt 

015 A 0 t/m 11 jaar geen  

015 B 6 t/m 18 jaar geen  
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Figuur 24 Streefbeeld Zijlkwartier 
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4.10. Speelruimte in Ouderzorg 
In Ouderzorg is de totale doelgroep tussen 2012 en 2017 licht gestegen met 6%, een 

groei van iets meer dan 40. De groei onder jeugdigen en jongeren zoals in 2012 

verwacht heeft zich doorgezet met 13 en 8%. Het aantal kinderen is gelijk gebleven.  

 

Voor de ruim 80 kinderen rondom de speelplek aan de Heemraadlaan [012] mag deze 

plek qua speelwaarde een verbetering krijgen. Dit is moet een stevig ingerichte 

speelplek zijn gezien de afstand tot andere speelplekken en het hoge aantal kinderen. 

Ook in het begrensde buurtje rondom Nijenrode wonen nog 18 kinderen. De plek aan 

de Nijenrode [010] heeft een functie als hulpplek voor kinderen. In het begrensde buurtje 

rondom Bijdorp wonen echter 10 kinderen. Voorgesteld wordt de plek aan de Bijdorp 

[008] als informele struinruimte in te richten. In het buurtje rondom Hartelstein wonen ruim 

30 kinderen en het advies is om de plek aan Goudestein [009] te verbeteren voor 

kinderen tot 8 jaar met toestellen en groen. In het buurtje rondom Brittenburg wonen ook 

ruim 40 kinderen. De plek aan het Jachtslotpad/Brittenburg [011] dient als centrale plek 

voor de hele buurt, de plek moet daarvoor wel echter een stevige impuls krijgen. Voor 

de ruim 50 kinderen rondom Lokhorst lig plek aan de Santhorst [020] het meest dichtbij. 

Deze plek blijft noodzakelijk als hulpplek. Echter de meeste ouders zullen gebruikmaken 

van de bovenwijkse plekken in park De Houtkamp ([021 A] en bij de kinderboerderij [021 

B]).  

 

Voor de ruim 230 jeugdigen zijn (als plek [012] is opgeknapt) in de buurt zelf 2 goed 

ingerichte speelplekken. Ook plek [011] is een goede speel- en beweegvoorziening voor 

deze groep. Extra beweegvoorziening in park De Houtkamp is echter geen overbodige 

luxe, zeker ook voor de ruim 200 jongeren. Die hebben tevens een prima extra 

ontmoetingsplek in park De Houtkamp [021 C].  

 

Het advies uit deze actualisatie is om bij 3 plekken een stevige investering te doen in 

extra speel-, beweeg- en ontmoetingswaarde en 1 plek als informele struinruimte voor 

de jeugd in te richten.  

. 

  

Figuur 25 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 
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Spnr Advies 

doelgroep  

Advies maatregelen 

008 informeel informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte 

009 0 t/m 5 jaar verbeteren voor kinderen tot 8 jaar 

met toestellen en groen, ook mini-

doeltjes  

010 0 t/m 5 jaar via vervanging specifiek inrichten voor 

kinderen 

011 0 t/m 18 jaar verbeteren als speellandschap voor 

alle leeftijden 

012 0 t/m 11 jaar speelwaarde verbeteren  

020 0 t/m 5 jaar geen 

021 A 0 t/m 11 jaar bij vervanging als bovenwijkse/  

centrale plek inrichten en extra be-

weegvoorzieningen maken.  

021 B 0 t/m 5 jaar Overwegen om bij horeca onder te 

brengen het beheer en vervanging  

021 C 12 t/m 18 

jaar 

verbeteren voor jongeren  

 

  

Figuur 27 Streefbeeld Ouderzorg 
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4.11. Speelruimte in Kerkwijk en Elisabethhof 
In Kerkwijk is tussen 2012 en 2017 het aantal jeugdigen en jongeren licht toegenomen 

met respectievelijk iets meer dan 20 en 10. Naar verwachting zal door nieuwbouw bij het 

Amaliaplein het aantal kinderen en jeugdigen in Kerkwijk nog licht gaan toenemen. In 

Elisabethhof is het aantal kinderen iets gedaald van 7 naar 5.  

 Rondom de Kastanjelaan wonen ruim 125 kinderen. Hier is behoefte aan een stevig 

ingerichte speelplek, gezien de afstanden bij voorkeur 2 speelplekken. In dit buurtje 

binnen Kerkwijk liggen speelplekken aan het Burgemeester Brugplein [007 A] en de 

Resedastraat [006 A]. Beide zijn noodzakelijk als stevig ingerichte hulpplekken. Rondom 

het Essenpark wonen ruim 30 kinderen, onderdeel hiervan is het project de Plantage 

(Leithonpark). Deze kinderen kunnen spelen op het openbare schoolplein van de 

Koningin Julianaschool. Er wonen nu minder dan 5 kinderen ten zuiden van de 

Hoogmadeseweg rond het zwembad. Gezien het aantal nieuwbouwwoningen aan het 

Amaliaplein zal het aantal kinderen hier naar verwachting boven de minimale norm 

uitkomen, waardoor zeker voor kinderen een hulpplek noodzakelijk blijft. Het advies is om 

plek [005] op een nieuwe plek specifiek gericht op kinderen terug te laten komen, 

samen met het ontwikkelen van dit gebied.  In het nieuwbouwdeel rondom Hofje van 

Holtlant (project Stille Watering) wonen minder dan 5 kinderen. Gezien het aantal 

kinderen is hier geen specifieke voorziening nodig (Elisabethhof).  

De 180 jeugdigen en ruim 150 jongeren kunnen bewegen op de Resedastraat 

tegenover nr. 52 [006B] en Berkenkade/Schapenrustweg [007B]. Er zijn hier goede 

beweegvoorzieningen. Voor jongeren mist er een trefpunt in de buurt. De speelplek aan 

de Ericalaan [005] kan tot de nieuwbouw van het zwembad en eventueel supermarkt 

hier als zodanig blijven functioneren.  

 

 Het advies uit deze actualisatie is om op 1 plek de speelwaarde te verbeteren voor 

kinderen tot 8 jaar [006 A].  

 

 
Spnr Advies 

doelgroep  

Advies maatregelen 

005 0 t/m 11 jaar Plek voor kinderen behouden. 

006 A 0 t/m 11 jaar Speelwaarde verbeteren voor kin-

deren tot 8 jaar 

006 B 6 t/m 18 jaar geen 

007 A 0 t/m 11 jaar geen 

007 B 6 t/m 18 jaar geen 
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Figuur 28 Streefbeeld Kerkwijk en Elisabethhof 

Figuur 29 Grafiek ontwikkeling tussen 

2012 en 2017 Kerkwijk 
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4.12. Speelruimte in Oranjewijk en Doeskwartier 
Het aantal kinderen in Oranjewijk en Doeskwartier samen is nauwelijks veranderd tussen 

2012 en 2017, het blijft rond de 170. Het aantal jeugdigen is licht toegenomen van rond 

de 180 naar 195. Het aantal jongeren is echter sterk teruggelopen van ruim 220 naar 195.  

 

In Oranjewijk nabij het Frederik Hendrikplantsoen wonen ruim 60 kinderen. Een goede 

openbare speelplek is hier zeer gewenst. Hiervoor zou de ruimte in het Fredrik 

Hendrikplantsoen [Z 3] prima gebruikt kunnen worden, mits het rustige ontwerp past 

binnen de omgeving. De jeugd kan prima terecht op het schoolplein van Willem de 

Zwijger. In Oranjewijk rondom de Anna van Burenstraat wonen ook nog steeds ruim 35 

kinderen. De speelplek aan de Anna van Burenstraat [003] vervult hier dus een 

belangrijke functie. Rondom de speelplek aan de Bloemendaalselaan [004] wonen ruim 

30 kinderen. De speelplek hier kan prima zo blijven functioneren. Rondom 

Mauritssingel/Hubrechtplein [002 B] wonen ook nog ruim 20 kinderen. Vanwege de 

goede beweegvoorzieningen vervult deze plek een rol als centrale speelplek in de wijk, 

vooral voor de 195 jeugdigen en 195 jongeren. De speelplek is goed te bereiken vanuit 

zowel Oranjewijk als Doeskwartier.  

 

Het advies uit deze actualisatie is om 1 nieuwe hulpplek voor spelen te zoeken in 

Oranjewijk vanwege het hoge aantal kinderen, conform het speelruimteplan uit 2013. 

  

Figuur 30 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 
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Figuur 31 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 
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Spnr Advies 

doelgroep  

Advies maatregelen 

002 B 0 t/m 18 jaar geen 

003 0 t/m 5 jaar geen 

Z 3 0 t/m 5 jaar hulpplek voor spelen realiseren voor 

kinderen tot 8 jaar in een rustig groen 

ontwerp  

004 0 t/m 5 jaar geen 

 

  

Figuur 32 Streefbeeld Oranjewijk en Doeskwartier 
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4.13. Speelruimte in ’t Heerlijk Recht 
Het totaal aantal kinderen, jeugdigen en jongeren is tussen 2012 en 2017 flink 

teruggelopen met ruim 30% van 178 naar 124. Onder kinderen is de daling het sterkst: 

waren er eerder nog bijna 40 kinderen, in 2017 zijn dat er minder dan 18.  

 

Voor de iets meer dan 10 kinderen, 30 jeugdigen en iets minder dan 80 jongeren liggen 

er in deze buurt zeer ruime voorzieningen. De voorzieningen zijn hiermee bovenwijks te 

noemen en ouders met kinderen en jeugdigen en jongeren uit de omliggende buurten 

zullen ook van deze speel- en beweegplekken gebruikmaken. Voor nu worden om die 

reden geen wijzigingen voorgesteld. Mochten er in de toekomst wegreconstructies 

plaatsvinden aan de Achthovenerweg en Mauritssingel dan is het aan te bevelen hier 

voor kinderen en jeugd uit de Oranjewijk een goede oversteekplaats te maken. In de 

Oranjewijk is duidelijk een grote behoefte aan een uitgebreide speelplek.  

 

Uit de actualisatie volgen geen wijzigingen.  

 

.  

Figuur 33 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 ’t Heerlijk Recht 
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Figuur 34 Streefbeeld t Heerlijk Recht 
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4.14. Speelruimte in Driegatenbrug en Patrimoniumpark 
In het buurtje Driegatenbrug is het aantal kinderen, jeugdigen en jongeren tussen 2012 

en 2017 met iets minder dan 10 afgenomen van 97 naar 88. In het buurtje rondom 

Patrimoniumpark wonen 3 kinderen ten opzichte van 4 in 2012, 2 jeugdigen ten opzichte 

van 17 in 2012, en 5 jongeren ten opzichte van 24 in 2012.  

 

In Driegatenbrug is een kleine speelvoorziening voor kinderen gerealiseerd en een kleine 

beweegvoorziening voor de jeugd aan de Zijlstroom [N 1]. Hier worden nu geen 

wijzigingen voorgesteld. Omdat er een zeer klein aantal kinderen en jeugdigen rondom 

het Patrimoniumpark [001] woont, wordt voorgesteld de voorzieningen van de 

gemeente niet langer te vervangen en de plek om te vormen tot groen informeel 

trefpunt waar het gemeentelijke voorzieningen betreft.  

 

Uit de actualisatie volgt het advies om 1 plek als informeel trefpunt om te vormen [001]. 

 

.  

Figuur 35 Grafiek ontwikkeling tussen 2012 en 2017 Driegatenbrug 
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Figuur 36 Streefbeeld Driegatenbrug en Patrimoniumopark 
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BIJLAGE I. BUURTTABEL 

In deze wijktabel staan de doorgerekende normgegevens per wijk weergegeven. Ach-

tereenvolgens komen aan bod: 

• buurtnaam 

• het aantal kinderen per doelgroep 2017 

• het aantal kinderen per doelgroep 2013 

• ontwikkeling aantal kinderen tussen 2013 en 2017 (aantal en percentage) 

• de doorgerekende OBB-norm voor m2 informele speelruimte 

• de doorgerekende OBB-norm voor formele speelruimte met onder- en bovengrens 

(15 en 30 kinderen, 55 en 70 jeugdigen en 85 en 100 jongeren) 

• de huidige inventaris plekken* (gemeente en scholen)  

• het advies aantal plekken* (streefbeeld) 2017 

• het advies aantal plekken* (streefbeeld) 2013 

• Informatie over verdeling voorzieningen over wijken en kinderen in streefbeeld en 

huidige situatie 

 

* Het totaal is hier niet de som van het aantal plekken of toestellen. Er is een overlap 

omdat plekken en toestellen voor meerdere doelgroepen geschikt kunnen zijn. 

  



buurt streef streef streef

informeel beeld beeld

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

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

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

12-18jr: 1 st /15* 85 100 300 2013 streef

wijk [kind] [kind] [aantal] [%] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal]

Leyhof 576     718     -142 -20% 8         8         -      5            7            3-               115        72          1,4         44          2            1,6         

0 t/m 5 jaar 103     144     -41 -28% 2060m2 6             3             21         6          6          -       4             5             2-                26           17           5,8          10           10           1,7          

6 t/m 11 jaar 173     276     -103 -37% 3460m2 3             2             2           2          2          -       1             2             1-                173         87           1,2          43           2             2,0          

12 t/m 18 jaar 300     298     2 1% 10gp; 6kp; 4op 3             3             1           2          2          -       2             2             -             150         150         0,7          150         1             1,0          

Buitenhof-Midden/West 657     761     -104 -14% 13       13       -      9            8            4-               73          51          2,0         16          6            3,1         

0 t/m 5 jaar 197     205     -8 -4% 3940m2 13           6             22         10        10        -       7             6             3-                28           20           5,1          6             16           3,2          

6 t/m 11 jaar 223     274     -51 -19% 4460m2 4             3             2           8          8          -       3             3             5-                74           28           3,6          10           10           2,8          

12 t/m 18 jaar 237     282     -45 -16% 8gp; 5kp; 3op 2             2             1           2          2          -       2             2             -             119         119         0,8          40           3             3,0          

Buitenhof-Oost/Zuid 313     313     9         9         -      3            3            6-               104        35          2,9         11          9            3,2         

0 t/m 5 jaar 83       88       -5 -6% 1660m2 5             2             14         9          9          -       3             3             6-                28           9             10,8        3             30           2,8          

6 t/m 11 jaar 107     108     -1 -1% 2140m2 1             1             1           5          5          -       2             2             3-                54           21           4,7          5             19           4,0          

12 t/m 18 jaar 123     117     6 5% 4gp; 2kp; 2op 1             1             1           1          1          -       1             1             -             123         123         0,8          62           2             2,0          

Binnenhof 247     255     -8 -3% 8         8         -      4            4            4-               62          31          3,2         6            18          5,5         

0 t/m 5 jaar 80       74       6 8% 1600m2 5             2             11         6          6          -       2             2             4-                40           13           7,5          3             29           3,8          

6 t/m 11 jaar 80       73       7 10% 1600m2 1             1             1           3          3          -       3             2             -             27           27           3,8          2             44           11,7        

12 t/m 18 jaar 87       108     -21 -19% 3gp; 2kp; 1op 1             -         1           2          2          -       2             2             -             44           44           2,3          5             20           8,5          

Winkelhof 116     126     -10 -8% 3         3         -      2            2            1-               58          39          2,6         12          9            3,3         

0 t/m 5 jaar 40       50       -10 -20% 800m2 2             1             6           3          3          -       2             2             1-                20           13           7,5          5             20           2,7          

6 t/m 11 jaar 47       31       16 52% 940m2 -         -         1           1          1          -       1             -          -             47           47           2,1          7             15           7,0          

12 t/m 18 jaar 29       45       -16 -36% 1gp; 1kp; 0op -         -         1           -       -       -       -          -          -             -         -         

Voorhof 528     486     42 9% 16       16       -      8            5            8-               66          33          3,0         16          6            2,1         

0 t/m 5 jaar 178     136     42 31% 3560m2 11           5             24         14        14        -       7             5             7-                25           13           7,9          6             16           2,0          

6 t/m 11 jaar 164     171     -7 -4% 3280m2 2             2             2           5          5          -       3             3             2-                55           33           3,0          11           9             3,0          

12 t/m 18 jaar 186     179     7 4% 6gp; 4kp; 2op 2             1             1           1          1          -       1             1             -             186         186         0,5          62           2             3,0          

De Schansen 292     354     -62 -18% 6         6         -      6            6            -            49          49          2,1         19          5            2,5         

0 t/m 5 jaar 82       106     -24 -23% 1640m2 5             2             7           5          5          -       5             3             -             16           16           6,1          8             12           2,0          

6 t/m 11 jaar 105     119     -14 -12% 2100m2 1             1             1           6          6          -       2             2             4-                53           18           5,7          15           7             1,2          

12 t/m 18 jaar 105     129     -24 -19% 4gp; 2kp; 1op 1             1             1           1          1          -       1             2             -             105         105         1,0          21           5             5,0          

De Baanderij 18       -     18  -      -      -      -         -         -            -        -        

0 t/m 5 jaar 9         -      9  180m2 -         -         20         -       -       -       -          -          -             -         -         

6 t/m 11 jaar 3         -      3  60m2 -         -         2           -       -       -       -          -          -             -         -         

12 t/m 18 jaar 6         -      6  0gp; 0kp; 0op -         -         1           -       -       -       -          -          -             -         -         

De Vogelwijk 342     331     11 3% 5         4         1         4            4            1-               86          68          1,5         11          9            6,2         

0 t/m 5 jaar 121     115     6 5% 2420m2 8             4             14         5          4          1          4             4             1-                30           24           4,1          6             17           4,2          

6 t/m 11 jaar 117     103     14 14% 2340m2 2             1             1           3          2          1          2             1             1-                59           39           2,6          5             19           7,3          

12 t/m 18 jaar 104     113     -9 -8% 3gp; 2kp; 1op 1             1             1           2          1          1          2             1             -             52           52           1,9          13           8             4,0          

Zijlkwartier 202     169     33 20% 4         4         -      3            3            1-               67          51          2,0         17          6            3,0         

0 t/m 5 jaar 76       58       18 31% 1520m2 5             2             8           3          3          -       2             2             1-                38           25           3,9          8             12           3,0          

6 t/m 11 jaar 67       57       10 18% 1340m2 1             -         1           2          2          -       2             1             -             34           34           3,0          13           7             2,5          

12 t/m 18 jaar 59       54       5 9% 2gp; 1kp; 1op -         -         1           1          1          -       1             1             -             59           59           1,7          59           2             1,0          

Ouderzorg 694     653     41 6% 9         9         -      8            7            1-               87          77          1,3         21          5            3,7         

0 t/m 5 jaar 249     250     -1 0% 4980m2 16           8             23         8          8          -       7             6             1-                36           31           3,2          9             11           3,4          

6 t/m 11 jaar 234     207     27 13% 4680m2 4             3             2           5          5          -       3             2             2-                78           47           2,1          16           6             3,0          

12 t/m 18 jaar 211     196     15 8% 7gp; 4kp; 3op 2             2             1           2          2          -       2             2             -             106         106         0,9          53           2             2,0          

Kerkwijk 495     462     33 7% 5         5         -      5            6            -            99          99          1,0         22          5            4,6         

0 t/m 5 jaar 161     161     3220m2 10           5             27         3          3          -       3             4             -             54           54           1,9          18           6             3,0          

6 t/m 11 jaar 180     158     22 14% 3600m2 3             2             2           5          5          -       4             4             1-                45           36           2,8          12           8             3,0          

12 t/m 18 jaar 154     143     11 8% 5gp; 3kp; 2op 1             1             1           2          2          -       2             2             -             77           77           1,3          12           8             6,5          

Elizabethhof 22       32       -10 -31% -      -      -      -         -         -            -        -        

0 t/m 5 jaar 5         7         -2 -29% 100m2 -         -         13         -       -       -       -          -          -             -         -         

6 t/m 11 jaar 3         13       -10 -77% 60m2 -         -         1           -       -       -       -          -          -             -         -         

12 t/m 18 jaar 14       12       2 17% 0gp; 0kp; 0op -         -         1           -       -       -       -          -          -             -         -         

Oranjewijk 364     366     -2 -1% 1         1         -      2            2            1               182        364        0,3         121        1            3,0         

0 t/m 5 jaar 113     114     -1 -1% 2260m2 7             3             13         1          1          -       2             2             1                57           113         0,9          57           2             2,0          

6 t/m 11 jaar 130     114     16 14% 2600m2 2             1             1           1          1          -       -          1             1-                130         0,8          43           2             3,0          

12 t/m 18 jaar 121     138     -17 -12% 4gp; 2kp; 2op 1             1             1           -       -       -       -          -          -             -         -         

Doeskwartier 190     208     -18 -9% 2         2         -      2            2            -            95          95          1,1         19          5            5,0         

0 t/m 5 jaar 51       55       -4 -7% 1020m2 3             1             6           2          2          -       2             2             -             26           26           3,9          10           10           2,5          

6 t/m 11 jaar 65       66       -1 -2% 1300m2 1             -         1           1          1          -       1             1             -             65           65           1,5          11           9             6,0          

12 t/m 18 jaar 74       87       -13 -15% 2gp; 1kp; 1op -         -         1           1          1          -       1             1             -             74           74           1,4          15           7             5,0          

’t Heerlijk Recht 124     178     -54 -30% 4         4         -      4            1            -            31          31          3,2         12          8            2,5         

0 t/m 5 jaar 12       39       -27 -69% 240m2 -         -         10         2          2          -       2             1             -             6             6             16,7        2             50           3,0          

6 t/m 11 jaar 33       67       -34 -51% 660m2 -         -         1           3          3          -       3             1             -             11           11           9,1          5             21           2,3          

12 t/m 18 jaar 79       72       7 10% 3gp; 2kp; 1op -         -         1           1          1          -       1             1             -             79           79           1,3          26           4             3,0          

Driegatenbrug 88       97       -9 -9% 1         1         -      1            1            -            88          88          1,1         -        -        

0 t/m 5 jaar 22       28       -6 -21% 440m2 1             -         6           1          1          -       1             1             -             22           22           4,5          -         -         

6 t/m 11 jaar 31       37       -6 -16% 620m2 -         -         1           1          1          -       1             1             -             31           31           3,2          -         -         

12 t/m 18 jaar 35       32       3 9% 1gp; 1kp; 0op -         -         1           -       -       -       -          -          -             -         -         

Verspreide huizen 62       63       -1 -2% 1         1         -      -         1            1-               62          1,6         9            11          7,0         

0 t/m 5 jaar 16       11       5 45% 320m2 1             -         167       1          1          -       -          1             1-                16           6,3          5             19           3,0          

6 t/m 11 jaar 15       21       -6 -29% 300m2 -         -         10         1          1          -       -          1             1-                15           6,7          4             27           4,0          

12 t/m 18 jaar 31       31       1gp; 1kp; 0op -         -         2           1          1          -       -          -          1-                31           3,2          8             13           4,0          

totaal 5.330  5.572  -242 -4% 95       94       1         66          62          29-             81          56          1,8         17          6            3,3         

0 t/m 5 jaar 1.598   1.641   -43 -3% 31960m2 106         53           3           79        78        1          53           49           26-              30           20           4,9          7             14           2,8          

6 t/m 11 jaar 1.777   1.895   -118 -6% 35540m2 32           25           3           52        51        1          31           27           21-              57           34           2,9          10           11           3,6          

12 t/m 18 jaar 1.955   2.036   -81 -4% 65gp; 39kp; 26op 23           19           3           19        18        1          18           18           1-                109         103         1,0          27           4             3,8          

*GP= groetplek, KP=kletsplek, OP= ontmoetingsplek

ontwikkeling

aantal 

2017

doorrekenen normen inventarisatie huidig kwantitatief huidig

school

streef huidig

aantal 

2017

aantal 

2013

formeel

plekken

gemeen

te
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BIJLAGE II. PLEKKENTABEL 

Per plek is weergegeven huidige situatie (blauw): 

• pleknummer (spnr), aangegeven op tekeningen 

• locatienaam 

• buurtnaam 

• huidige inrichting geschikt voor doelgroep (categorie huidig) 

 

Per plek is weergegeven wat het streefbeeld en het advies acties uit 2013 waren (rood): 

• advies inrichting geschikt voor doelgroep (categorie streef) 

• advies voor maatregelen 

 

Per plek is weergeven voor het optimale streefbeeld (groen): 

• advies inrichting geschikt voor doelgroep (categorie streef), (groene velden = reali-

satie streefbeeld voltooid) 

• advies voor maatregelen 

• type plek, met symbolen aangeven op tekening 

 



spnr locatienaam buurt huidig 

categorie

wordt 2012 

categorie

advies maatregelen 2012 wordt 2017 

categorie

advies maatregelen 2017  type plek

001 Patrimoniumpark Verspreide huizen 0 t/m 18 jaar 0 t/m 11 jaar Basisvoorziening: eenvoudige inrichting, 

enkele toestellen niet meer vervangen.

informeel InInformeel bespeelbaar herinrichten tot 

groen trefpunt, gemeentelijke toestellen 

niet vervangen. 

ontmoetingspunt

N 1 Zijlstroom Driegatenbrug 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar Verbeteren met speel/ontmoet 

aanleiding.

steunplek spelen

002 A Bloemhofstraat Doeskwartier :telt niet mee geen secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. geen Geen.

002 B Mauritssingel / Hubrechtplein Doeskwartier 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren door 

(her)plaatsing uitdagende toestellen jeugd.

0 t/m 18 jaar Geen. centrale plek

003 Anna van Burenstraat Oranjewijk 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Eventueel verbeteren (met 

herplaatsing) toestellen kinderen.

0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

Z 3 Frederik Hendrikplantsoen zoekgebied Oranjewijk geen NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar Steunplek voor spelen realiseren voor 

kinderen tot 8 jaar in een rustig groen 

ontwerp. 

steunplek spelen

004 Bloemendaalselaan Doeskwartier 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

004.01 A Gerrit de Blankenlaan ’t Heerlijk Recht 6 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 6 t/m 11 jaar Geen.

004.02 A Gerrit de Blankenlaan ’t Heerlijk Recht 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar Geen. bovenwijkse plek spelen

004.03 B Gerrit de Blankenlaan ’t Heerlijk Recht 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar Geen. bovenwijkse plek sport

004.04 B Gerrit de Blankenlaan ’t Heerlijk Recht 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar Geen.

005 Ericalaan Kerkwijk 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar Plek voor kinderen behouden. steunplek spelen

006 A Resedastraat Kerkwijk 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 11 jaar Speelwaarde verbeteren voor kinderen 

tot 8 jaar. 

steunplek spelen

006 B Resedastraat tegenover nr. 52 Kerkwijk 6 t/m 18 jaar 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. Eventueel op termijn een 

voetbalkooi bij [005], dan deze secundair.

6 t/m 18 jaar Geen. steunplek sport

007 A Burgemeester Brugplein Kerkwijk 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 11 jaar Geen. steunplek spelen

007 B Berkenkade / Schapenrustweg Kerkwijk 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Doel bijplaatsen zodat er 

ook beter gebruik van gemaakt kan 

worden tijdens de schoolpauzes.

6 t/m 18 jaar Geen. centrale plek



spnr locatienaam buurt huidig 

categorie

wordt 2012 

categorie

advies maatregelen 2012 wordt 2017 

categorie

advies maatregelen 2017  type plek

008 Bijdorp Ouderzorg 0 t/m 11 jaar secundair Toestellen waarschijnlijk niet meer 

vervangen en informeel bespeelbaar 

herinrichten.

informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte

struinruimte

009 Goudestein Ouderzorg 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren voor kinderen door 

(her)plaatsen toestellen.

0 t/m 5 jaar Verbeteren voor kinderen tot 8 jaar met 

toestellen en groen, ook mini doeltjes. 

steunplek spelen

010 Nijenrode Ouderzorg 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 0 t/m 5 jaar Via vervanging specifiek inrichten voor 

kinderen.

steunplek spelen

011 Jachtslotpad / Brittenburg Ouderzorg 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor alle 

leeftijden.

0 t/m 18 jaar Verbeteren als speellandschap voor alle 

leeftijden

centrale plek

012 Heemraadlaan Ouderzorg 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren door via vervanging 

toestellen voor kinderen.

0 t/m 11 jaar Speelwaarde verbeteren. steunplek spelen

020 Santhorst Ouderzorg 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren voor kinderen door 

(her)plaatsen toestellen.

0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

021 A Van Diepeningenlaan ( Park de 

Houtkamp )

Ouderzorg 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Geen. 0 t/m 11 jaar Bij vervanging als bovenwijkse / centrale 

plek inrichten en extra 

sportvoorzieningen maken. 

bovenwijkse plek spelen

021 B Park de Houtkamp ( Kinderboerderij ) Ouderzorg 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Overwogen kan worden of het 

onderhoud en vervanging van de 

speeltoestellen in de kinderboerderij ten 

last van het budget openbare 

speelvoorzieningen zou moeten.

0 t/m 5 jaar Overwegen om bij horeca onder te 

brengen het beheer en vervanging. 

steunplek spelen

021 C Park de Houtkamp Ouderzorg 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Verbeteren voor jongeren. 12 t/m 18 jaar Verbeteren voor jongeren. steunplek ontmoeten

013 Splinterlaan Zijlkwartier 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

014 A Pinksterbloem Zijlkwartier :telt niet mee geen secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. geen Geen.

014 B Pinksterbloem Zijlkwartier 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

014 C Pinksterbloem Zijlkwartier :telt niet mee geen secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. geen Geen.

015 A van der Marckstraat Zijlkwartier 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 11 jaar Geen. centrale plek

015 B van der Marckstraat Zijlkwartier 6 t/m 18 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. steunplek sport
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016 Sternstraat De Vogelwijk 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

016 A 01 Vronkenlaan ( Brede School 

Daltonschool en PWA)

De Vogelwijk 0 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 18 jaar Geen. centrale plek

017 Roerdompstraat De Vogelwijk 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor jeugd door 

(herplaatsen) toestellen.

0 t/m 18 jaar Verbeteren voor kinderen en jeugd met 

speelwaarde.

steunplek spelen

018 Koekoekstraat / Merelstraat De Vogelwijk 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Centrale plek: Via vervanging specifiek 

voor kinderen.

0 t/m 5 jaar Voor kinderen tot 8 jaar uitdagend 

toestel toevoegen, groen uit park 

betrekken

steunplek spelen

019 Spechtstraat De Vogelwijk 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Centrale plek: Via vervanging specifiek 

voor kinderen.

0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging.

steunplek spelen

022 A Peppelschans De Schansen 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging specifiek voor 

kinderen.

0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging.

steunplek spelen

022 B Zuiderschans De Schansen 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging.

steunplek spelen

022 C Achterzijde Peppelschans De Schansen 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging.

steunplek spelen

023 Iepenschans De Schansen 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging specifiek voor 

kinderen.

0 t/m 11 jaar Concentratie en aanschaf groot 

uitdagend toestel voor de jeugd

centrale plek

024 A Houtschans De Schansen 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging specifiek voor 

kinderen.

0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging.

steunplek spelen

024 B Houtschans De Schansen 6 t/m 18 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging specifiek voor 

kinderen.

6 t/m 18 jaar Geen. steunplek sport

025 A Tinnegieter Buitenhof-Midden/West 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 5 jaar Bij vervanging richten op kinderen, 

hekwerk weghalen en groener inrichten.

steunplek spelen

025 B Olieslager Buitenhof-Midden/West 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Met poefs enzo tribune-

zitgelegenheid maken.

6 t/m 18 jaar Geen. steunplek sport

026 Wagenmaker achter nr. 25 Buitenhof-Midden/West 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

027 Jonkerhof Buitenhof-Midden/West 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

028 Dwarstocht Buitenhof-Midden/West 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek 

voor kinderen.

0 t/m 5 jaar Toestellen verminderen, specifiek voor 

kinderen, groener en afwisselender 

inrichten.

steunplek spelen

029 Neptunus Buitenhof-Midden/West 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Herinrichting in uitvoering. 0 t/m 5 jaar hekwerk niet vervangen. steunplek spelen

030 Kloosterhof Buitenhof-Midden/West 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

struinruimte

struinruimte
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031 Buitenhoflaan  / Buitenhofeiland Buitenhof-Oost/Zuid 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Aantrekkelijk plek realiseren. 0 t/m 11 jaar Geen. bovenwijkse plek spelen

032 A Klerkenhof Buitenhof-Midden/West 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Basketbalpaal verplaastsen 

naar [032B]

0 t/m 11 jaar Geen. centrale plek

032 B Nievaartpad Buitenhof-Midden/West 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Bespeelbare ondergrond 

realiseren.

6 t/m 18 jaar Geen. centrale plek

033 Prinsenhof Buitenhof-Midden/West 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

struinruimte

struinruimte

034 Poortershof Buitenhof-Midden/West 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen (eventueel minder 

toestellen).

0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

035 Lentekade Buitenhof-Midden/West 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek 

voor kinderen.

0 t/m 5 jaar Toestellen verminderen, specifiek voor 

kinderen, groener en afwisselende 

inrichten.

steunplek spelen

036 Middentocht Buitenhof-Midden/West 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 0 t/m 5 jaar Bij vervanging richten op kinderen, steunplek spelen

037 Elisabeth van Engelandlaan Leyhof 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

038 A M. van Oostenrijklaan Leyhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 0 t/m 5 jaar Bij vervanging inrichten als aantrekkelijke 

plek voor kinderen

steunplek spelen

038 B Fietspad Provinciale weg - Dijkwacht Leyhof 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor jeugd en 

jongeren.

0 t/m 18 jaar Verbeteren voor jeugd en jongeren met 

extra speel- en sportvoorzieningen, 

indien mogelijk ook voor kinderen

centrale plek

039 Dijkwacht Leyhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

struinruimte

struinruimte

040 Jacoba van Beierenlaan Leyhof 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Eventueel verkeersituatie 

Schildwacht nagaan.

informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

041 Ada van Schotlandplaats Leyhof 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

042 Beatrijs van Vlaanderenplaats Leyhof 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Specifiek voor kinderen inrichten 

via vervanging.

0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging.

steunplek spelen

J 6 Oude Spoorbaan Leyhof 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor jongeren, 

verplaatsen naar [038 B].

12 t/m 18 jaar Geen. steunplek ontmoeten
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043 Steve Bikoplaats achter nr. 4 Buitenhof-Oost/Zuid :telt niet mee geen secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. geen Geen. ontmoetingspunt

044 Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 Buitenhof-Oost/Zuid 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

045 Jan de Hartogplein Buitenhof-Oost/Zuid 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek 

voor kinderen.

0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen inrichten via 

vervanging.

steunplek spelen

046 Hella Haassestraat Buitenhof-Oost/Zuid 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen buurtontmoetingspunt

ontmoetingspunt

047 Willem van Otterloostraat Buitenhof-Oost/Zuid 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Aantrekkelijke toestellen 

voor de jeugd en jongeren (her)plaatsen.

0 t/m 18 jaar Geen. centrale plek

048 Johan Wagenaarstraat Buitenhof-Oost/Zuid 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte

struinruimte

049 Jan Wolkerspad Buitenhof-Oost/Zuid 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

050 Cees Noteboompad Buitenhof-Oost/Zuid 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte

struinruimte

060 Bernard Zweersstraat Buitenhof-Oost/Zuid 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte

struinruimte

051 Luykendreef achter nr. 12 Binnenhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte

struinruimte

052 A Van Effendreef Binnenhof :telt niet mee geen NIEUW NIEUW geen Geen.

053 Van Alphenplein Binnenhof 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Centrale plek van Binnenhof 

realiseren door verbeteren en 

(her)plaatsen.

0 t/m 18 jaar Geen. centrale plek

054 Vossiuslaan achter huisnr. 38 Binnenhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

groen ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

055 Spiegheldreef Binnenhof :telt niet mee geen secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. geen Geen.

056 Huygensdreef Binnenhof 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Bij voorkeur schoolplein de 

Schakel openbaar en dan [056] secundair.

0 t/m 5 jaar Onderhoudsniveau ophogen. steunplek spelen

057 Huygensdreef Binnenhof 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Bij voorkeur schoolplein de 

Schakel openbaar en dan [056] secundair.

informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte

struinruimte

058 Camphuysendreef Binnenhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte

struinruimte

059 Oltmansdreef Binnenhof :telt niet mee geen secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. geen Geen. struinruimte

N 2 RCL speelplaats Binnenhof :telt niet mee geen NIEUW NIEUW geen Vorziening niet eigendom gemeente

061 Bloemerd Binnenhof 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. 6 t/m 11 jaar Geen. bovenwijkse plek spelen

062 Bloemerd Binnenhof 6 t/m 18 jaar 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. 6 t/m 18 jaar Verbeteren skatemogelijkheden. bovenwijkse plek sport

063 Dubloen via het pad naast nr. 19 Winkelhof 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 11 jaar Bij vervanging richten op kinderen tot 8 

jaar.

steunplek spelen

064 Florijn Winkelhof 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

065 A Schelling / Obool Winkelhof :telt niet mee geen N.V.T. N.V.T. geen Geen.

066 Schelling Winkelhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten als 

struinruimte

struinruimte



spnr locatienaam buurt huidig 

categorie

wordt 2012 

categorie

advies maatregelen 2012 wordt 2017 

categorie

advies maatregelen 2017  type plek

067 Lisdoddekreek Voorhof 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestellen voor kinderen 

(her)plaatsen.

0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

068 Bereblauwkreek Voorhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

069 Kalmoeskreek Voorhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

struinruimte

struinruimte

070 De Groene Dolk Voorhof 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Aantrekkelijke toestellen 

voor de kinderen en jeugd (her)plaasten.

0 t/m 11 jaar Geen. centrale plek

071 Waterbieskreek Voorhof 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

struinruimte

struinruimte

072 Dotterbloemkreek achter huisnr. 52 Voorhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

073 Heelblaadjespad Voorhof 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Omvormen naar centrale 

speel-, sport en ontmoetingsplek voor de 

buurt.

0 t/m 18 jaar Omvormen tot centrale speel-, sport- en 

ontmoetingsplek voor de buurt

centrale plek

074 Andoornzoom Voorhof 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

struinruimte

struinruimte

075 Hondsdrafzoom Voorhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

struinruimte

struinruimte

076 Fluitekruidzoom Voorhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

groen ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

077 Kamperfoeliezoom / Klimopzoom Voorhof 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

078 Dalkruidzoom Voorhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Informeel bespeelbaar herinrichten tot 

groen ontmoetingspunt

ontmoetingspunt

079 Rozemarijntuin / Tijmtuin achter nr. 19 Voorhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. informeel Geen. ontmoetingspunt

080 Dragontuin Voorhof :telt niet mee geen secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. geen Geen.

081 Brunelkamp tegenover nr. 10 Voorhof 6 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Verplaatsen speelplek voor 

kinderen naar Bolderikkamp + alleen 

voetbalveldje voor jeugd aan de 

Brunelkamp.

6 t/m 11 jaar Geen. steunplek sport

081 A Korenbloemkamp Voorhof 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

082 Brunelkamp-Ratelaarkamp Voorhof 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 0 t/m 5 jaar Geen. steunplek spelen

083 Vlaskamp Voorhof :telt niet mee geen secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. geen Geen.
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