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1 INLEIDING EN SAMENVATTING
1.1 AANLEIDING EN DOEL
De gemeente Putten heeft op dit moment ongeveer 23.000 inwoners, waarvan ruim 5.000 in de
leeftijdsgroep van 0 tot 16 jaar. Voor deze leeftijdsgroep zijn ruim 350 speeltoestellen verspreid over de
gemeente in meer dan 60 speelplekken.
De keuze van speellocaties en speeltoestellen is gebaseerd op het speelruimtebeleidsplan dat dateert van
2004. Sindsdien is de gemeente wat betreft demografische opbouw gewijzigd: bij een gelijkblijvend aantal
inwoners ten opzichte van 2004, is er een duidelijke toename van het aantal ouderen boven de 45 jaar. Het
aantal kinderen is afgenomen en de verwachting is dat deze daling zich de komende jaren voortzet.
Tegelijkertijd zien we ook de trend dat ouderen steeds langer actief blijven. Deze groep maakt meer
gebruik van de woonomgeving dan voorheen en ook voor hen is voldoende bewegen van groot belang.
Deze beide processen maken dat er een herbezinning wenselijk is ten aanzien van het beleid betreffende
de speelruimte in de gemeente. Ontwerp‐ en adviesbureau Speelplan is gevraagd na te denken over de
wijze waarop een nieuw speelruimtebeleid vorm kan krijgen.

1.2 SPEELRUIMTEBELEID IN PUTTEN 2004
Het vorige speelruimteplan is opgesteld in 2004. Hierin werden de volgende aanbevelingen benoemd1:
Kwantiteit speelvoorzieningen – In het rapport uit 2004 wordt geadviseerd, op basis van de dan geldende
omstandigheden, om 7 speelplekken op te heffen en 8 speelplekken aan te leggen. Hierbij wordt uitgegaan
van zogenaamde ‘speelblokken’ van 200 bij 200 meter waarbinnen bij voldoende aanwezigheid van
jeugdigen overwogen moet worden om een speelplek aan te leggen. Bij het openstellen van schoolpleinen
kon de investering voor de aanleg van een nieuwe speelplek achterwege blijven.
Sinds het vorige speelruimteplan zijn niet alle adviezen overgenomen. Er zijn met enkele scholen afspraken
gemaakt over het openstellen van het schoolplein (zie hoofdstuk 3.3) en enkele speelplekken zijn
daadwerkelijk aangelegd (Da Costastraat, Brinkstraat) of opgeheven (Weestraat, Koesteeg). Andere
speelplekken (Hoofdlaan, Tarwestraat, Klaverstraat) zijn echter nog altijd aanwezig en in de oostelijke
buurten van Putten is het voorstel om nieuwe speelplekken aan te leggen niet uitgevoerd.
Kwaliteit speelvoorzieningen – Om de kwaliteit van het aanwezige speelruimteaanbod te verbeteren werd
in 2004 geadviseerd om op 11 speelplekken te investeren in de speelkwaliteit door de herinrichting ervan.
Daarnaast werd aanbevolen om op 4 balsportlocaties te investeren in verharding.
Met uitzondering van de trap‐ en basketbalveldjes in de Groene Scheg is er niet geïnvesteerd in het
verharden van trapveldjes of speelplekken. Wel is in de periode 2005 – 2008 geïnvesteerd in het
herinrichten van bestaande speelplekken door (nieuwe) toestellen te plaatsen.
Jongeren – In het rapport uit 2004 werden de aanbevelingen voor jongeren apart benoemd. Gesteld werd
dat investeringen in speelruimte voor deze doelgroep alleen gericht zouden moeten zijn op de ontwikkeling
en bevordering van sport en spel. Investeringen in jongeren ontmoetingspunten werden niet aanbevolen
omdat dergelijke voorzieningen tot dan toe nog geen succes hadden gehad.
Onderhoud – Met betrekking tot het onderhoud werd in 2004 geadviseerd om het cyclisch onderhoud
beter in te richten om de veiligheid van de speelplekken te handhaven en werd geadviseerd om de
vervanging van speeltoestellen in een meerjarenbegroting te voorzien in plaats van een vervangingsfonds.
Momenteel blijkt een dergelijke meerjarenbegroting nog niet in gebruik te zijn genomen.
1
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Verder werd in 2004 geadviseerd een beleidswijziging door te voeren door basisvoorwaarden met
betrekking tot spelen en bespeelbaarheid op te nemen als uitgangspunt voor toekomstig beleid en
handelen. Dit had moeten leiden tot een beleidswijziging sinds 2004 van veel kleine speelplekken naar
weinig grote (en kostbare) speelplekken. Kijkend naar de bevindingen uit dit rapport moet geconstateerd
worden dat juist in de nieuwere wijken (waaronder delen aangelegd na 2004) hiervan geen sprake is.
Geconstateerd wordt dat enkele van de aanbevelingen uit het oude speelruimtebeleid momenteel nog niet
zijn uitgevoerd. Uiteraard wordt benadrukt aanbevelingen, benoemd in dit rapport, wel ten harte te nemen
en mee te nemen in toekomstige uitvoeringsplannen.

1.3 PLAN VAN AANPAK EN LEESWIJZER
Het Speelruimteplan‐14 is opgebouwd uit 3 delen welke stapsgewijs en elkaar onderbouwend leiden tot de
formulering van een speelruimtevisie voor de periode 2015‐2024. Dit start met formuleren van
uitgangspunten voor de visie (deel 1), het analyseren van de huidige vraag en het aanbod (deel 2) en de
vertaalslag vanuit de bevindingen naar een speelruimtevisie (deel 3).
VISIE OP SPEELRUIMTE
De eerste stap betreft het benoemen van de visie op spelen zodat voor elke lezer de uitgangspunten van
het rapport helder zijn en gehanteerde termen benoemd zijn. In hoofdstuk 2 wordt hieraan invulling
gegeven aan de hand van omschreven uitgangspunten voor goede speelruimte; kwalitatief en kwantitatief.
ACTUALISATIE EN ANALYSE
De tweede stap bestaat uit de verwerking van relevante gegevens voor het speelruimtebeleid. Hierbij is
gekeken naar het oude speelruimteplan, beleidsplannen op andere, relevante beleidsterreinen, maar ook
demografische gegevens van de buurten en de stedenbouwkundige opzet van de gemeente.
Deze gegevens zijn gecombineerd met de bevindingen van het uitgevoerde veldwerk (hoofdstuk 3). Hierbij
zijn alle speelplekken en buurten in de gemeente bezocht en beoordeeld op bespeelbaarheid. Op basis
hiervan wordt een beeld gevormd van de huidige stand van zaken, het speelruimteaanbod en de
speelbehoefte per buurt of wijk.
VISIE EN COMMUNICATIE
Deze actualisatie is in hoofdstuk 4 vertaald naar een visie voor spelen in de gemeente met per wijk een set
van ingrepen benoemd die geadviseerd worden om de speelruimte in deze buurt te verbeteren. In
hoofdstuk 5 wordt vervolgens ingegaan op het communicatieproces richting bewoners met betrekking tot
de uitvoering van de voorgestelde aanbevelingen.

1.4 SAMENVATTING
De gemeente Putten kent in haar kernbuurten een groot aanbod van formele speelplekken. Deze
speelruimtes zijn niet evenredig over de gemeente verdeeld, maar vertonen overeenkomsten met de
kinddichtheid per buurt. Wanneer gekeken wordt naar de belangrijkste doelgroepen voor formele
speellocaties in de buurt, de 5‐9 jarigen, valt het op dat zij in meerdere buurten in Putten zeer goed
voorzien zijn van speelplekken. Omdat de speelplekken in deze buurten op korte afstand van elkaar liggen
en maar weinig van elkaar verschillen (vaak dezelfde toestellen) is de uitdaging om op ontdekking te gaan
in de buurt en de ontmoetingsfunctie van speelplekken voor kinderen en hun ouders beperkt.
In andere buurten, meer aan de oostkant gelegen, wonen significant minder kinderen per hectare
woongebied. Oudere kinderen zijn vaak de meest prominente doelgroep terwijl veel speelruimte nog
gericht is op de jongere kinderen. Het omvormen van dergelijke plekken is echter lastig omdat anders de
gewenste minimale dekking van formele speelplekken (voor een jongere doelgroep) niet gehaald wordt.
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In veel buurten is weinig verscheidenheid in de stijl of vormgeving van de formele speelplekken. Er zijn veel
dezelfde toestellen te vinden met vaak dezelfde soort (losse) ondergrond. Kijkend naar de ‘schijf van vijf’
van speelruimte op buurtniveau is het aanbod van de totale speelruimte vaak wel gevarieerd; in elke wijk
zijn traditionele speelplekken te vinden, is informele speelruimte aanwezig en is er de mogelijkheid een
balletje te trappen op een sport‐/trapveldje. Aan natuurlijk spelen, een kindvriendelijke speelroute door de
buurt en speelplekken voor kinderen met een beperking zou meer aandacht geschonken moeten worden.
Op basis van de bevindingen gedurende het onderzoeksproces en de uitgangspunten met betrekking tot de
spreiding, diversiteit en kwaliteit van speelplekken wordt geadviseerd een significant aantal (22 van de
huidige 62) speelplekken om te vormen naar informele speelruimte. Hierdoor wordt het belang, de
ontmoetingsfunctie, het gebruik en de financiële ruimte van de resterende speelplekken vergroot. Bij het
omvormingsproces van de formele speelplekken is het essentieel om aandacht te schenken aan de
bespeelbaarheid van de informele speelruimte. Daarnaast dient er te worden geïnvesteerd in de
speelkwaliteit, vormgeving en toegankelijkheid van de te behouden speelplekken. Het resultaat is een
sterke verbeteringsslag voor de openbare speelruimte in de gemeente Putten waarbij niet alleen de
kwaliteit van de speelplekken wordt vergroot maar tevens het sociale aspect (ontmoeting en samenspel)
wordt versterkt.
Met het oog op de uitvoering van de aanbevolen ingrepen wordt geadviseerd om op buurtniveau met
bewoners als omgevingsdeskundigen in gesprek te gaan over de aanbevelingen zoals voorgesteld in dit
speelruimteplan. Dit kan leiden tot een aanpassing in uitvoering. Belangrijk is om hierin flexibel te zijn en
per buurt een gepaste aanpak te kiezen om bewoners te betrekken bij het uitvoeringsplan.

1.5 AANBEVELINGEN VOOR HET VERVOLGPROCES
VAN SPEELRUIMTEPLAN NAAR UITVOERINGSPLAN
Het Speelruimteplan‐14 richt zich op de toekomstige inrichting van speelruimte in de gemeente Putten
voor de periode 2015‐2024 en schetst een wenselijk streefbeeld voor het jaar 2024. In de in dit rapport
opgestelde visie voor speelruimte worden de uitgangspunten en bevindingen uit de analyse vertaald naar
een concreet advies per buurt.
Deze visie uit zich in een eindbeeld voor de gewenste spreiding, diversiteit en verdeling van speelruimte
over de gemeente. Het daaruit te onttrekken advies per buurt bestaat vervolgens uit een serie
aanbevelingen op speelplekniveau. Om het gewenste eindbeeld te halen is het nodig de aanbevelingen in
overeenstemming met de buurt zelf te vertalen naar een haalbaar uitvoeringsplan.
Voor een haalbaar uitvoeringsplan is het essentieel om een goed beeld te hebben van de financiële
mogelijkheden. Zowel het reductie‐, verbeter‐ als instandhoudingsproces gaan immers gepaard met kosten.
Door deze kosten te vergelijken met het beschikbare budget (uitgangspunt) en deze af te zetten met onder
andere de (tussentijdse) consequenties voor de kwaliteit van speelruimte in de gemeente ontstaat een
helder overzicht van mogelijkheden en het jaarlijkse onderhoudsbudget.
BUURTGERICHTE AANPAK
Aanbevolen wordt om de voorgestelde ingrepen per buurt uit te voeren. Op deze wijze kan aangesloten
worden op parallel lopende projecten die eveneens op buurtniveau plaatsvinden zoals bijvoorbeeld het
groenrenovatieproject voor Putten. Ook is het bij een buurtgerichte aanpak makkelijker om gezamenlijk
met de buurt te kijken naar de uiteindelijke vertaling van advies naar uitvoering. De relatie tussen enerzijds
reduceren en anderzijds investeren wordt zodoende zichtbaarder en vergroot de bereidwilligheid van
bewoners en gebruikers om op constructieve wijze mee te denken bij de inrichting van speelruimte in hun
buurt.

6

Deel 1

Visie op speelruimte

Over spelen en ontmoeten, Gemeente Putten

2 VISIE OP SPEELRUIMTE
2.1 BELANG VAN SPELEN EN ONTMOETEN
Spel is voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang. Door te spelen ontwikkelen kinderen
motorische, cognitieve, sociale, creatieve en emotionele vaardigheden die belangrijk zijn om deel te nemen
aan de samenleving. Buiten spelen is gezond, draagt bij aan de sociale contacten en ontwikkeling en biedt
spelmogelijkheden die binnenshuis niet mogelijk zijn. Buitenspelen is daarnaast (en niet voor niets) zelfs
een recht! Jeugdigen hebben net als volwassenen behoefte aan en recht op mogelijkheden om zich te
ontspannen en te recreëren. Dit recht is vastgelegd in artikel 31 van het Internationale Verdrag voor De
Rechten van het Kind, dat in 1995 door de Nederlandse overheid is geratificeerd.
Buitenspelen is niet alleen goed voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Voldoende en goede,
aantrekkelijke speelruimte is goed voor de leefbaarheid in een wijk en sociale integratie van haar
bewoners. Vooral jonge kinderen spelen veelal onder toezicht van hun (groot)ouders waardoor ook zij, mits
de voorzieningen daarvoor aanwezig zijn, met elkaar in contact komen. Oudere kinderen kunnen goed
ingerichte speelplekken of trapveldjes gebruiken als ontmoetingsplek om na schooltijd af te spreken,
samen lekker buiten te spelen of op ontdekkingstocht te gaan. Hiermee krijgen speelplekken ook een
belangrijke ontmoetingsfunctie.
Hoe beter deze ontmoetingsfunctie wordt gefaciliteerd en gestimuleerd, hoe beter de speelplekken
worden gebruikt. Naarmate er meer en betere speelmogelijkheden voor het kind in de woonomgeving
aanwezig zijn, neemt ook de positieve beleving van de leefomgeving bij kinderen en volwassenen toe. Dit
resulteert er vaak in dat volwassenen meer sociale betrokkenheid hebben bij de wijk en dat de sociale
controle en cohesie toeneemt.
Speelruimte is dus niet alleen van belang voor het kind, maar speelt ook een belangrijke rol in de
leefbaarheid van de wijk. Daarnaast moet gerealiseerd worden dat buitenspelen geen exclusieve activiteit
voor jeugdigen is. In dit rapport komen ook ouderen aan bod, daar zij een steeds grotere groep actieve
gebruikers zijn van het publiek domein. ‘Speelruimte’ in de vorm van bewegingstuinen voor 65+‐ers zijn al
lang geen onbekende fenomenen meer. Ook hier is, met het oog op het voorkomen van een sociaal
isolement, het belang van het ontmoetingsaspect evident.

2.2 SPELEN IN DE WOONOMGEVING
Kinderen zijn voor buitenspelen vooral aangewezen op de directe woonomgeving, waar zij hun spel niet
beperken tot de officieel aangeduide speelplekken. Kinderen spelen overal. Spelen kent geen begin en geen
einde en is als zodanig ook niet plaats gebonden. Een kind kan spelen terwijl hij/zij op weg is naar school,
de kerk, de winkel of op weg naar een vriendje of vriendinnetje.
In de ene omgeving komen kinderen gemakkelijker tot spelen dan in een andere omgeving, maar kinderen
laten zich nauwelijks beperken door regels of verboden. De straat, het trottoir, onder een carport, in
parken, op speelplekken en in speeltuinen, op pleinen, in winkelcentra, onder een viaduct; kinderen zien de
hele woonomgeving als speelruimte. Voor een kindvriendelijke inrichting van de woonomgeving is het
belangrijk aandacht te schenken aan de totale woonomgeving; de formele en de informele speelruimte.
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BETEKENIS VAN INFORMELE SPEELRUIMTE
Informele speelruimte is de ruimte die kinderen kunnen gebruiken om te spelen, maar die daarvoor niet
speciaal is bedoeld of ontworpen. Het gaat hierbij om locaties als brede stoepen, pleinen, verkeersluwe
straten, parken en bermen. Ook gaat het om speelaanleidingen die terugkomen in de openbare ruimte,
zoals een kei, een boomstam of juist speelse bestrating op een pleintje. Dergelijke elementen kunnen
dienen als ankerpunten en ontmoetingsplekken in de informele speelruimte2.
Een gemeente die veel en goede informele speelruimte heeft, geeft kinderen de gelegenheid om het
publieke domein als geheel te gebruiken. Dit is van belang voor de participatie van kinderen in de
samenleving. Zij worden niet afgezonderd op speciaal voor hen ingerichte speelplekken maar nemen deel
in het verkeer en gebruik van de stad of het dorp. Kinderen komen hierdoor in contact met allerlei aspecten
van de openbare ruimte. De multifunctionaliteit van informele speelruimte draagt bij aan de ontwikkeling
van kinderen op cognitief en sociaal vlak.
Of de informele ruimte veilig door kinderen gebruikt kan worden om te spelen hangt van een aantal
factoren af: fysieke factoren, zoals het type weefsel (villawijk, rijwoningen, grote tuinen, centrum‐stedelijk),
de beschikbare ruimte, de verkeersstructuur en de groenvoorziening, maar ook sociale factoren, zoals
sociale controle, spelen hier een rol. Een veilige informele speelruimte kan kinderen routes bieden naar
locaties die zij vaak bezoeken, zoals school, de speelplek, het park, de sportclub, de bibliotheek enzovoorts.

BETEKENIS VAN FORMELE SPEELRUIMTE
Naast de informele speelruimte is er in veel gevallen ook sprake van formele speelruimte. Locaties die
specifiek zijn aangewezen voor bespeling en waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, af kunnen spreken
of andere kinderen kunnen leren kennen. Het zijn plekken die duidelijk gereserveerd moeten zijn voor
kinderen om veilig samen te komen en te spelen.
Zeker in een woonomgeving waarin speelruimte onder druk staat door intensievere bebouwing in hogere
dichtheden of waar de auto nog altijd een groeiende claim legt op de buitenruimte is goede formele
speelruimte van groot belang om het gebrek aan informele speelruimte te compenseren. Goed ingerichte
en zorgvuldig verspreide, gedifferentieerde speelruimte zorgt er voor dat kinderen gebruik maken van het
publiek domein en kennis maken met andere speelplekken en elkaar (uitwisseling binnen de wijk).
2

Karsten, L., Kuiper, E., & Reubsaet, H. (2001). Van de straat?: de relatie jeugd en openbare ruimte verkend. Assen: Uitgeverij Van
Gorcum.
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Uit onderzoek3 blijkt dat een speelplek met speeltoestellen kinderen aantrekt. Er wordt meer gespeeld dan
op een open speelveld zonder speeltoestellen. Een speelplek met speeltoestellen heeft een grote invloed
op waar kinderen spelen maar een beperkte invloed op de lichamelijke activiteit vergeleken met een open
speelveld. Om de lichamelijke activiteit te stimuleren, is het belangrijk dat speelplekken ontworpen worden
met een gevarieerd en veelomvattend aanbod. Een formele speelplek kan ook fungeren als ‘totempaal’4.
Wanneer een speelplek ruim, centraal en bereikbaar is, heeft deze plek aantrekkingskracht op de kinderen
en als deze plek midden in een wijk ligt, dient deze als verzamelpunt.Hier zijn bijna altijd kinderen, hier
spreekt men af en van hieruit gaat men zelfs verder. Farley en Karsten bevestigen de behoefte aan formele
speelplekken in de woonomgeving naast informele speelruimte.
Het is van belang om bij het realiseren van speelruimte rekening te houden met de verschillen in
ontwikkeling bij het kind en daar de speelmogelijkheden en speelfuncties op af te stemmen. Om een goed
aanbod van verschillende speelfuncties te hebben is het van belang te zorgen voor voldoende
speelmogelijkheden (door inrichting, toestellen, aanleidingen en ruimte) en voor voldoende variatie en
diversiteit in speeltoestellen en functies. Door verschillende speellocaties in een wijk of buurt elk hun eigen
identiteit en eigen speelwaarde en speelmogelijkheden te geven, zorg je voor variatie. De allerkleinsten
zullen nog niet ver van huis gaan en zullen niet merken dat de voor hen bedoelde speelplek vergelijkbare
dingen aanbiedt als de speelplek gelegen op 5 minuten fietsen. Maar wanneer kinderen verder van huis
mogen, gaan zij van speelplek naar speelplek en ontdekken zo stapje voor stapje hun omgeving. Variatie
aan speelruimte zorgt ervoor dat kinderen verschillende aantrekkelijke, nieuwe of uitdagende punten in
deze ontdekkingstocht tegen kunnen komen. Speelplekken dragen zo ook bij aan de herkenbaarheid van de
woonomgeving.

2.3 INDELING LEEFTIJDSCATEGORIEËN NAAR ONTWIKKELING
De formele speelplekken in de gemeente Putten werden in het vorige speelruimteplan ingedeeld in drie
leeftijdscategorieën: 0‐6, 7‐12 en 13‐18 jaar. Wij stellen voor deze indeling te verlaten. Deze indeling sluit in
onze ogen onvoldoende aan op de ontwikkelingsfasen en de (ruimte)behoeftes van kinderen. Uit
onderzoek van Jantje Beton en TNS NIPO (Snel, 2011) blijkt dat jongere kinderen (6‐8 jaar), naast op het
schoolplein, ook graag in de speeltuin spelen en oudere kinderen (10‐12 jaar) spelen liever op een grasveld
of in de natuur. Juist de groep vanaf 10 jaar geeft vaak aan dat er te weinig uitdaging is voor buitenspel.
In dit speelruimteplan is gekeken naar vier gelijke leeftijdsgroepen: 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 9 jaar, 10 t/m 14 jaar
en 15 t/m 19 jaar. Het doel van het gebruik van deze nieuwe categorieën, is om de speelruimte beter op de
wensen van de doelgroep aan te laten sluiten. De ene leeftijdscategorie kan zijn uitdaging vinden op de
stoep of het veldje dicht bij huis en voor een andere doelgroep dient een echte speelplek te worden
aangelegd, maar is het bereik en hun bewegingsvrijheid minder begrensd.
De behoeftes op het gebied van speelruimte per leeftijdscategorie zijn niet universeel geldend en hangen
vaak af van de karakteristieken van de betreffende gemeente. De jongste doelgroep, tot 4 jaar, maakt over
het algemeen niet zelfstandig gebruik van de openbare ruimte en formele speelplekken. Voor deze
specifieke doelgroep zouden dan ook nooit een volledige dekking over een gemeente kunnen gelden.
Belangrijk voor deze doelgroep is vooral de bespeelbare woonomgeving, de informele speelruimte. Naar de
formele speelplek zal vooral gegaan worden onder begeleiding van een ouder.

3 Farley, L. et al. (2008) Where do the children play? The influence of playground equipment on physical activity of children in free
play. In: Journal of Physical activity and health. 2008:5 pp 319‐321.
4
Karsten, L. (2002) Oases in het beton, aandachtspunten voor een jeugdvriendelijke ruimte. Assen: Koninklijke van Gorcum.
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De leeftijdscategorie van 5 tot en met 9 jaar maakt het meeste gebruik van de formele speelplek. Voor de
ontwikkeling heeft deze groep toestellen nodig om te spelen en fysiek uitgedaagd te worden. Juist voor
deze doelgroep is het spelen op een veilige speelplek belangrijk: de speelplek is een ankerpunt, waar je
andere kinderen kunt ontmoeten en daarna samen op de speelplek of in de buurt kan spelen. Voor deze
groep is een goede spreiding van speelplekken essentieel. Het aanleggen van één speelplek in een
verzorgingsgebied met een actieradius van 300 meter rondom deze plek is voldoende5, mits de openbare
ruimte goed bespeelbaar is en de speelplek veilig kan worden bereikt. Voor deze doelgroep dienen
barrières in kaart te worden gebracht om zodoende een beeld te krijgen van hun bewegingsruimte.
De leeftijdscategorie van 10 tot en met 14 jaar is al een stuk zelfstandiger en voor hen werken de barrières
veel minder beperken. Hun bewegingsruimte is veel groter dan de jongere doelgroepen en zij zullen, mits
speelruimte goed verspreid en divers is ingericht, gebruik maken van meerdere plekken binnen en buiten
de buurt. Deze doelgroep heeft ten opzichte van de jongere doelgroepen ook meer ruimte nodig voor
fysieke en sportieve uitdaging, avontuur en ontmoeting. Daarbij is het niet per definitie noodzakelijk dat er
gebruik gemaakt wordt van speeltoestellen. In tabel 2.1 is weergegeven aan welke soorten spel en
bijbehorende fysieke inrichting gedacht kan worden bij de 4 nieuwe leeftijdscategorieën:
Leeftijd

Speelkwaliteit

Inrichting speelruimte

0 t/m 4 jaar

ontdekken en exploreren van ruimtes,
materialen en vaardigheden; rollenspel en
fantasiespel
regelspel en balspelen
gevarieerder en wilder bewegingspel
ontdekking en grensverleggende situaties

lage glijbanen, speelhuisjes, veerelementen en
balanceerobjecten. zand en water, hutjes en
toestellen in de vorm van een vliegtuig, boot, trein.
toestellen die uitdaging bieden voor fysieke
vaardigheden en die uitnodigen tot samenspel
open en besloten ruimtes, verhard en onverhard,
geaccidenteerd zowel als vlak, beplanting
trapveldje en andere sportplekken, skatepark,
fysiek en avontuurlijk, ontmoetingsplekken
voetbalveld, skatepark, basketbalveld
ontmoetingsplekken/trefpunt in combinatie met
trapveld

5 t/m 9 jaar

10 t/m 14 jaar
15 t/m 19 Jaar

sporten en dance
uitdagende spelvormen
sporten in een informele context
vrijetijdsbesteding met een
belangrijke sociale functie

Tabel 2.1: Speelkwaliteit en inrichting speelruimte per leeftijdscategorie

5

Verwer, D. (1986). Het speelruimteplan: instrument voor gemeentelijk beleid. Een handreiking aan bewoners en gemeenten.
Rotterdam: Stichting Ruimte.
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2.3 UITGANGSPUNTEN SPEELRUIMTEVISIE
Het belangrijkste uitgangspunt voor speelruimte in Putten is dat de kwaliteit van zowel de formele als de
informele speelruimte dusdanig hoog is dat deze uitnodigt tot spel en ontmoeting van de Puttenaren.
Hiertoe is een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan de speelruimte zou moeten voldoen. Deze punten
zijn specifiek opgesteld voor Putten op basis van projectmatig overleg en de inventarisatie van speelruimte.
SPEELRUIMTEVISIE IN PUTTEN
1.
2.
3.
4.
5.

Per buurt6 dient een gedifferentieerd aanbod van speelruimten aanwezig te zijn volgens een
zogenaamde ‘schijf van vijf’ voor speelruimte (afbeelding 2.4).
Het karakter van de speelruimte (doelgroep, vormgeving, speelkwaliteit) dient te worden afgestemd
op de bestaande demografische situatie van de buurt.
Het aantal formele speelplekken per buurt dient te worden afgestemd op de informele speelkwaliteit
van de omliggende openbare ruimte.
Het bereik van formele speelplekken is niet alleen afhankelijk van de beoogde doelgroep maar tevens
gekoppeld aan de potentie en de ruimtelijke mogelijkheden van de speelplek.
Bewoners dienen te worden betrokken bij beslissingen tot het aanpassen van de speelruimte door
middel van participatietrajecten.

SCHIJF VAN VIJF VAN BUITENSPELEN
De ‘Schijf van Vijf voor Buitenspelen’ bestaat uit vijf essentiële speelvormen die verondersteld worden
aanwezig te zijn in een kindvriendelijke buurt met een gevarieerd speelruimteaanbod:
‐
‐
‐
‐
‐

De speelplek met speeltoestellen (traditioneel)
Toegankelijk, bespeelbaar groen (vieze knieën)
Het pleintje voor informeel spel (’t pleintje)
Het trapveldje voor fysieke uitdaging (trapveldje)
De verbindende speelroute (speelroute)

Wanneer naast een veldinventarisatie ook naar de
aanwezigheid van de elementen uit de schijf gekeken
wordt, ontstaat een beeld van de diversiteit in de
buurt. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar de
formele speelplekken, maar naar de gehele openbare
(speel)ruimte waarin kinderen zich kunnen bevinden.
De vijf elementen vullen elkaar aan. Hierin zit ook de
toegevoegde waarde van de verbindende speelroute.
Om meerwaarde te halen uit de som van de
afzonderlijke delen dienen immers twee aspecten te
worden verwezenlijkt: diversiteit (onderscheidend
Afbeelding 2.4 ‐ De Schijf van Vijf voor Buitenspelen
karakter) en verbinding (bereikbaarheid). Zonder dit
laatste aspect heeft een kind niet veel aan de diversiteit van speelruimte in de buurt. Zeker in buurten met
een forse druk op de openbare ruimte (smalle stoepen, parkeer‐ en autodrukte, weinig openbaar groen)
zijn stedenbouwkundige ingrepen gewenst om deze speelroutes te verwezenlijken.

6

De buurten zijn gedefinieerd in kaart 3.1 en zijn gebaseerd op belangrijke barrières (autowegen) in Putten.
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Bovenop de voor Putten opgestelde uitgangspunten gelden uiteraard ook meer algemeen geldende
voorschriften voor de formele en informele speelruimte zoals hieronder beschreven. Deze vormen de basis
voor de beoordeling van het speelruimteaanbod zoals omschreven in hoofdstuk 3.
FORMELE SPEELRUIMTE
De kwaliteit van formele speelruimte komt tot uiting door:
‐ gedifferentieerd te zijn
‐ goed gesitueerd te zijn in de woonomgeving
‐ aantrekkelijk vormgegeven te zijn
‐ voldoende speelkwaliteit te bieden voor de beoogde doelgroep
‐ goed onderhouden te zijn (beeldkwaliteit)
Differentiatie ‐ Differentiatie in aanbod van spel is niet alleen belangrijk op de locatie, maar ook in de
buurt/wijk of gemeente. Het is wenselijk dat binnen een wijk verschillende types speelplekken voorkomen
(schijf van vijf), maar ook dat deze speelplekken de verschillende doelgroepen aanspreken, een grote
verscheidenheid aan speelfuncties aanbieden en gebruik maken van meerdere materialen voor
ondergronden en objecten. De diversiteit zorgt ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden geprikkeld
en uitgedaagd worden om meer gebruik te maken van de formele speelruimte in hun buurt.
Situering ‐ Bij een goede situering van een speelplek zijn diverse aspecten van belang. Een speelplek moet
ten eerste veilig zijn, hierbij geldt zowel een sociale veiligheid als de fysieke veiligheid. Sociale veiligheid kan
gecreëerd worden door mogelijkheid tot toezicht en overzicht op de plek zelf en vanaf de woonomgeving
rondom de locatie. Fysieke veiligheid op een locatie wordt gewaarborgd door het zorgen voor een veilige
verkeerssituatie: het verkeer is waarneembaar en er zijn indien nodig verkeersremmende maatregelen.
Ook wordt deze fysieke veiligheid gewaarborgd door een regelmatige veiligheidsinspectie en door toestel‐
en ondergrondkeuze volgens de Nen‐EN normen.
Verder moet de locatie kinderen uitnodigen om te komen spelen. Het terrein is groot, of juist klein genoeg
voor de beoogde doelgroep en geeft bescherming tegen weersinvloeden, zoals wind, regen en zon. Deze
uitnodiging moet gelden voor iedereen; ook voor kinderen met een beperking. De speelplekken moeten
daarom zo zijn ingericht dat deze ook voor hen goed toegankelijk zijn (meer informatie over toegankelijke
speelvoorzieningen is te vinden in het Wenkenblad Toegankelijkheid7).

Afbeelding 2.5 ‐ Speelruimteaanbod in de buurt Buiten‐Eng. Gebruik van verschillende ondergronden en toestellen
maar ook minder gestructureerde speelruimte als een crossbaantje door het groen.

7
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Wenkenblad, Informatie 2010 – 2011 Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen, NUSO.
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Vormgeving ‐ Een aantrekkelijke speelplek is goed vormgegeven: het gaat niet alleen om speeltoestellen,
maar om de gehele inrichting van een speelplek. Elementen als afwisseling in kleur en vorm, het gebruik
van een thema en diversiteit in materialen van objecten zorgen voor een aantrekkelijk geheel. Ook wordt
de speelwaarde van een speelplek vergroot door gebruik te maken van afwisseling in (valdempende)
ondergronden. Verder verhogen landschappelijke elementen, zoals hoogteverschillen in de vorm van
heuvels en (bespeelbaar) groen, de aantrekkelijkheid van een locatie. Als laatste wordt gekeken naar de
secundaire voorzieningen, zoals banken en afvalbakken, of elementen die een speelplek veiliger maken,
zoals verlichting of afscheiding tussen de speelplek en de openbare weg.
Speelkwaliteit ‐ Met het begrip speelkwaliteit geven wij aan dat de speelruimte voor kinderen aanleiding en
gelegenheid biedt tot spel dat voor hun leeftijd en ontwikkelingsniveau waardevol is. Dat stelt dus hoge
eisen aan de inrichting van speelplekken. Daarbij gaat het zeker niet alleen om speeltoestellen, maar om de
gehele inrichting van een speelplek: het landschap, de ondergrond, de begroeiing en de directe omgeving
kunnen allemaal aanleiding zijn tot spel.
Goede formele speelruimte biedt aan kinderen:
 ruimte voor fantasie
 ruimte voor beweging
 ruimte voor exploratie
 ruimte voor zelfstandigheid
Beeldkwaliteit: onderhoudsstaat van speelplek ‐ Of er op een speelplek wordt gespeeld hangt ook af van de
onderhoudsstaat van de speelplek. De uitstraling van een speelplek wordt beïnvloed door bijvoorbeeld de
aanwezigheid van onkruid, mosvorming of andere natuurlijke aanslag op objecten of ondergronden. Ook
kan er op de speelplek versleten materiaal aanwezig zijn, hetzij door ouderdom of door enthousiast spel en
gebruik van kinderen. Verder kan gedacht worden aan losliggende verharding of gebreken aan
valdempende ondergronden die de beeldkwaliteit van een speelplek verlagen.
Beeldkwaliteit: externe invloeden ‐ Naast invloeden door natuur, spel van kinderen of ouderdom, kan er
ook sprake zijn van overlast door externe factoren. Deze factoren hebben ook invloed op de uitstraling van
een speelplek en dus op de aantrekkelijkheid van een speelplek voor de doelgroep. Hierbij moet gedacht
worden aan overlast van honden/katten of de overlast veroorzaakt door mensen (afval, graffiti of een
andere vorm van vandalisme).

Afbeelding 2.6 ‐ Voorbeelden van slijtage en/of intensieve bespeling op verschillende speelplekken in Putten.
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INFORMELE SPEELRUIMTE
De kwaliteit van de informele speelruimte komt tot uiting door de aanwezigheid van:
‐ aantrekkelijk en toegankelijk groen
‐ speelse of bespeelbare verharding
‐ veilig en bespeelbaar water
‐ speelaanleidingen
‐ veilige routes naar speelplekken
Groen ‐ Groen in de openbare ruimte heeft de vorm van gras, struiken, bomen enzovoorts. Dit groen kan op
verschillende manieren bijdragen aan de bespeelbaarheid van de woonomgeving. Denk bijvoorbeeld de
mogelijkheden om verstoppertje of boompje verwisselen te spelen of de aanwezigheid van bomen/planten
met interessante zaden of vruchten, zoals kastanjes, bessen en bramen. Ook hoogteverschillen kunnen
speelwaarde toevoegen aan een vlak grasveld: over heuvels rennen of juist ervan af rollen. Voldoende,
toegankelijk en gevarieerd groen heeft een stimulerende werking op het bewegingspatroon van bewoners8.
Verharding ‐ De verharding in de woonomgeving kan op twee manieren voor extra speelruimte zorgen. Ten
eerste moet er sprake zijn van voldoende en veilige ruimte (verkeersluwe straat, brede stoep). Ten tweede
kan deze verharding leuker worden door manier van inrichting. Hierbij kan gedacht worden aan afwijkende
kleuren en materialen in de keuze voor verharding. Negatieve invloed hebben bijvoorbeeld beperkte
ruimte of een grote parkeerdruk.
Water ‐ Bespeelbaar water kan in de openbare ruimte vele vormen aannemen. Hierbij kan gedacht worden
aan een fonteintje, een vijver, een sloot of een wadi. Ook kan de aanwezigheid van een steiger (al dan niet
bij zwemwater) het waterplezier vergroten. Op een kleinere schaal, bijvoorbeeld bij een kleine waterloop,
biedt de aanwezigheid van zand/stenen de mogelijkheid om dammetjes te bouwen. Hoe dichter het kind,
natuurlijk op een veilige manier, bij het water kan komen, hoe leuker. Aandachtspunten voor veiligheid zijn
onder andere de steilheid van de oever, de diepte van het water, de hygiëne van het water en de bodem.
Speelaanleidingen ‐ Speelaanleidingen zijn elementen in de openbare ruimte die soms expres voor spelen
zijn geplaatst, bijvoorbeeld speelse kleurige figuren of belijning in het straatoppervlak, een hinkelpad of
knikkertegels. Ook kunnen dit elementen zijn die een andere functie hebben en toch bespeelbaar zijn. Denk
hierbij aan bespeelbaar straatmeubilair, bankjes, muurtjes, paaltjes of hoogteverschillen in bestrating
Bereikbaarheid speelruimte (routes) ‐ Voor jonge kinderen is het verkeer vaak de belangrijkste barrière.
Kinderen tot ongeveer 6 jaar zijn nog niet in staat om snelheid en afstand goed genoeg in te schatten om te
bepalen of zij veilig kunnen oversteken. Erg drukke wegen zijn ook voor oudere kinderen een barrière. Een
andere belangrijke barrière is water in de vorm van sloten, rivieren, plassen of meren. Vaak gelden er
binnen een woonomgeving ook nog andere, meer psychologische barrières vaak opgelegd door ouders. Dit
kan een duidelijke overgang in de omgeving zijn zoals een industrieterrein, grote parkeerplek of zelfs park.
In de beoordeling van de bespeelbaarheid van de openbare ruimte dient daarom ook rekening gehouden te
worden met dergelijke barrières. Goede informele speelruimte komt dus ook tot uiting in veilige routes die
belangrijke plekken voor kinderen met elkaar verbinden, rekening houdend met de genoemde barrières.
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3 ACTUALISATIE SPEELRUIMTE IN PUTTEN
3.1 STAND VAN ZAKEN SPEELRUIMTEBELEID
SPEELRUIMTEBELEID IN PUTTEN
De huidige keuze van speellocaties en speeltoestellen is gebaseerd op het speelruimtebeleidsplan uit 2004.
Sindsdien is de demografische opbouw gewijzigd; meer ouderen en minder kinderen. Naar verwachting zet
deze ontwikkeling zich ook de komende jaren voort.
Deze constatering was voor de gemeente Putten reden om opnieuw in kaart te krijgen hoe de buurten zich
momenteel verhouden met betrekking tot de verschillende leeftijdsgroepen. Sluit het huidige aanbod van
speelplekken nog aan op de behoeftes van de buurtbewoners?
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN SPEELRUIMTE
Naast de samenstelling van de bevolking, de omvang van de verschillende (relevante) doelgroepen voor
speelruimte, is ook de verschijningsvorm van deze speelplekken zelf in ontwikkeling. Verschillende trends
zijn al geruime tijd ‘aanwezig’ maar kijkend naar het huidige aanbod aan speelruimte, is het wellicht de
moeite waard om de volgende trends te benoemen:
Bewegingstuinen en buitenfitness – Het aantal ouderen in Nederland stijgt al jaren fors. De behoefte om op
latere leeftijd actief en in beweging te blijven is voor deze doelgroep in toenemende mate van toepassing.
Deze trend is ook te zien in de ontwikkeling van bewegingstuinen. Deze tuinen kunnen expliciet bedoeld
zijn voor bewegingsoefeningen voor ouderen, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde Olga Commandeur‐
pleinen (het Johan Cruyff Court voor ouderen). Echter is ook een ontwikkeling waarneembaar voor een
jongere doelgroep; het buitenfitness. Dit kan variëren van een trimbaan met fysiek uitdagende oefeningen
of een complete set fitnesstoestellen speciaal ontwikkeld voor buitengebruik. Zeker voor de oudere jeugd,
vanaf een jaar of 15 kunnen dergelijke fysiek uitdagende voorzieningen tot de verbeelding spreken en
beweging onder deze doelgroep stimuleren.
Natuurlijke speelplekken en groene schoolpleinen – Een ontwikkeling die al langer gaande is. Natuurlijke
speelplekken zijn de groene alternatieven voor de traditioneel ingerichte speelplek. Dit kan in combinatie
met gangbare toestellen, maar evengoed in een meer ongestructureerde context. Zeker in steden met
weinig bespeelbare natuur worden dergelijke speelconcepten omarmd en gekoesterd. Kinderen komen in
contact met de natuur door ermee maar ook zeker erin te ravotten. Vieze knieën krijgen moet daarin niet
bezwaarlijk zijn. In de gemeente Putten is dergelijke speelruimte nauwelijks voorhanden gebleken.
Voorbeelden van natuurlijke speelplekken zijn te vinden in bijlage 8.3 van dit rapport.
Informele speelruimte – De laatste jaren wordt steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid om een formele
speelplek om te vormen tot informele speelruimte. Deze ruimte is niet exclusief en expliciet bedoeld om te
spelen maar wel ingericht met bijvoorbeeld speelaanleidingen met een natuurlijk of juist stedelijk karakter.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in bijlage 8.3. Veel van deze verzoeken zijn voortgekomen uit de wens
om te bezuinigen op onderhoud en aanleg van vaak kostbare toestellen. Hierbij wordt echter voorbijgegaan
aan de waarde die informele speelruimte kan hebben op de gehele speelruimte in de buurt. Het zijn vaak
kleine plekjes die met veel variaties kunnen worden ingericht voor verschillende doelgroepen en
onderscheidende speelwaarden bieden (fietsbaantjes, verkeerspleinen, knikkerpotjes, hinkelbanen,
kruipbuizen, stapstenen) zonder dat daarbij grote investeringen nodig zijn.
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3.2 DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN
Om een goed beeld te krijgen van de vraag en behoefte naar speelruimte, is gekeken naar de
demografische gegevens van Putten, gemeentebreed en per buurt. Op deze wijze is bepaald of het huidige
aanbod van speelruimte per buurt nog aansluit op de behoeftes van de omwonenden.
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN TEN OPZICHTE VAN NEDERLAND
Zoals bekend zit Nederland in een proces van vergrijzing. De bevolkingsgroei is afgezwakt en het deel van
de Nederlanders met een leeftijd van 65 jaar of ouder neemt toe. Het resulteert in een interessante cijfers
wat betreft de demografische druk. Deze is hieronder uiteengezet aan de hand van de begrippen ‘groene
druk’ en ‘grijze druk’. De groene druk geeft de verhouding aan tussen het aantal jongeren (0‐20 jaar) ten
opzichte van het werkende deel van de bevolking (20‐65) jaar. De grijze druk geeft juist het aantal ouderen
(65+) weer ten opzichte van de bevolking van 20 tot 65 jaar.

Nederland

2013

2015

2020

2025

Putten

2013

2015

2020

2025

Groene druk

38,4%

38,1%

37,7%

37,4%

Groene druk

45,2%

44,1%

42,9%

44,0%

Grijze druk

28,0%

29,9%

34,0%

38,3%

Grijze druk

30,7%

31,3%

35,1%

38,3%

Zowel Nederland als Putten (zij het minder sterk) kennen de komende decennia een fors groeiende grijze
druk. Opvallend is echter de vrij grote groene druk in Putten ten opzicht van Nederland. Er wonen in Putten
relatief veel jongeren op het aantal inwoners tussen de 20 en 65 jaar. Waar de groep ouderen relatief
steeds groter wordt, daalt de groep jeugdigen de komende periode. In tegenstelling tot Nederland wordt
daarna echter weer een opleving verwacht van deze groep.
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN IN PUTTEN
De onderstaande tabellen tonen de leeftijdsopbouw in Putten aan voor de situatie in 2004 (ten tijde van
het vorige speelruimteplan) en de situatie in november 2013. Op basis van deze gegevens is geconstateerd
dat het inwoneraantal van Putten licht gestegen is met 3,5% maar dat het aantal kinderen (inwoners tot en
met 19 jaar) gedaald is met 4%. Waren er in Putten in 2004 nog voor elke 55+‐er 1,1 inwoner tot en met 19
jaar (meer 55‐plussers dan 20‐minners), in 2013 is dat omgeslagen naar meer 55‐plussers dan 20‐minners;
een belangrijke constatering voor de gemeente Putten.
Putten (2004) ‐ 23180 (CBS)
absoluut
relatief

Putten (2013) ‐ 23971 (CBS)
absoluut
relatief

0‐4

5‐9

10‐14

15‐19

0‐19

20‐54

55‐65

65‐75

75+

55+

verh. <20 : > 65

1579

1598

1640

1590

6407

10805

2732

1896

1340

5968

1.1 : 1

7%

7%

7%

7%

28%

47%

12%

8%

6%

26%

0‐4

5‐9

10‐14

15‐19

0‐19

20‐54

55‐65

65‐75

75+

55+

verh. <20 : > 65

1397

1504

1635

1626

6162

10705

2918

2408

1778

7104

0.9 : 1

6%

6%

7%

7%

26%

45%

12%

10%

7%

30%

Interessant voor het speelruimteplan is de stand van zaken per buurt. Omdat de gemeente Putten geen
formele buurtindeling kent is besloten een buurtindeling aan te houden als te zien is op kaart 3.1. De
‘buurtgrenzen’ op deze kaart komen overeen met de belangrijkste barrières in Putten. Hierdoor zijn de
demografische gegevens van deze buurten uitermate geschikt voor de analyse van het huidige aanbod aan
speelruimte en kan de speelbehoefte per buurt eenvoudig benoemd worden aan de hand van de
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kinddichtheid (aantal kinderen per hectare woongebied) en de speelplekpopulatie (het aantal kinderen per
doelgroep per speelplek in elke buurt).

Kaart 3.1 ‐ Gehanteerde buurtindeling voor de gemeente Putten. Er worden een tiental buurten onderscheiden. Het
buitengebied wordt in een aparte paragraaf behandeld.

Per buurt is vervolgens gekeken naar het aantal kinderen (in de 4 leeftijdsgroepen tot 20 jaar) en ouderen
(vanaf 55 jaar) per hectare woongebied. Het resultaat is te zien in afbeelding 3.1 en kaart 3.2. Opvallend
zijn de hoge pieken in 55‐65 jarigen in diverse wijken, de hoge kinddichtheid in Bijsteren en de lage
kinddichtheid in de buurten Centrum, Centrum‐Oost en Klaarwaterbos. De lage dichtheid is Hoge‐Eng is te
verklaren door de beperkte bewoning.

Afbeelding 3.1 ‐ Leeftijdsgroepen per hectare (dichtheid) woongebied per buurt in Putten.
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Kaart 3.2 ‐ De kinddichtheid per buurt in Putten. Voor de bepaling van de oppervlaktes is alleen gekeken naar het
deel van de buurt dat bestemd is voor bewoning. Vooral in de wijken Bijsteren (nog in aanbouw), Hoge‐Eind (deels
bedrijventerrein) en Centrum‐Oost (deels bosgebied) zijn de gehanteerde oppervlaktes daardoor kleiner dan de
wijkgrenzen hierboven aangeven.

Op basis van de resultaten uit het demografisch onderzoek kan geconstateerd worden dat in de buurt
Bijsteren de meeste kinderen per hectare woongebied wonen. De buurten Klaarwaterbos en Hoge‐Eng
kennen daarentegen de laagste kinddichtheid.
In vergelijking met het aantal ouderen per wijk, springt wederom Bijsteren hier bovenuit. Waar voor heel
Putten een verhouding tussen 20‐minners en 55‐plussers geldt van 0,9 : 1 is dat in de buurt Bijsteren 2 : 1
(2 kinderen onder de 20 jaar per 1 oudere boven de 55 jaar). Behalve Bijsteren wordt alleen in de buurten
Husselerveld (1,6 : 1) en Buiten‐Eng (1,3 : 1) boven dit gemiddelde gescoord. De buurten Centrum en
Centrum‐Oost scoren hierbij het laagst. In deze buurten is de verhouding 20‐min : 55‐plus gelijk aan 0,4 : 1.
DEMOGRAFISCHE PROGNOSE
Naar verwachting zal de grijze druk in Putten toenemen terwijl de groene druk afneemt. Dit heeft tot
gevolg dat de speelruimtebehoefte ook de komende periode aan verandering onderhevig zal zijn en in de
toekomst een ander karakter zal krijgen. Het is raadzaam dit proces te blijven monitoren en met enige
regelmaat een stand van zaken op te stellen wat betreft de demografische samenstelling per buurt.
In buurten waar geen natuurlijke aanwas is van jonge gezinnen zullen leeftijdsgroepen simpelweg
‘doorschuiven’. In een buurt waar nu bijvoorbeeld veel 5 tot 9 jarigen wonen, wonen straks veel 10 tot 14
jarigen als er van onderuit geen nieuwe aanwas komt. Uiteindelijk leidt dit tot een situatie waarin de
kinderen het ouderlijk huis verlaten en ouders langzamerhand de rol van grootouders vervullen. Een
gezonde doorstroming in een buurt zorgt ervoor dat een gevarieerde leeftijdsopbouw ontstaat.
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Adviezen zijn in dit rapport opgesteld aan de hand van de ruimtelijke situatie. Per buurt is gekeken naar de
mogelijkheden, de wenselijke dekking en differentiatie binnen een buurt. De huidige demografische situatie
is daarnaast gelegd om te kijken of er zich grote conflicten zouden voordoen. Voor adviezen op korte
termijn wordt uiteraard gekeken naar de huidige demografische samenstelling. Voor de latere termijn kan
het raadzaam zijn het demografisch profiel van de buurt te updaten om een gepaste accentverlegging te
doen (een trapveldje voor jongeren in plaats van een speelplek voor 5 tot 9 jarigen bijvoorbeeld).

3.3 HUIDIGE AANBOD SPEELRUIMTE
VELDINVENTARISATIE
Om een goed beeld te krijgen van het huidige aanbod (karakteristieken, speelkwaliteit, huidige staat) van
de formele speelruimte is een veldinventarisatie uitgevoerd in de periode van december 2013 en januari
2014. Hierbij zijn alle speelplekken bezocht en beoordeeld op de genoemde criteria voor formele
speelplekken zoals beschreven in hoofdstuk 2. Tevens is gekeken naar de differentiatie van speelruimte in
de buurt en de informele speelruimte zelf. De resultaten van deze veldinventarisatie zijn te vinden in het
“Fotoboek Putten”.
In de gemeente Putten liggen 62 formele speelplekken die beheerd en onderhouden worden door de
gemeente Putten. Deze speelplekken liggen verspreid over de tien buurten. Daarnaast zijn er binnen de
gehele gemeente Putten nog 16 schoolpleinen behorende bij een basisschool. Tien van deze schoolpleinen
liggen binnen de kernbuurten van Putten. Deze schoolpleinen zijn in principe niet openbaar en vallen niet
onder het beheer van de gemeente. Met enkele scholen zijn echter afspraken gemaakt zodat deze
schoolpleinen wel toegankelijk zijn buiten schooluren. Dit betreft de volgend locaties:
‐
‐
‐

De Korenbloem (Buiten‐Eng)
De Wegwijzer (Hoge‐Eind)
De Akker (’t Veld)

In dit speelruimteplan worden de schoolpleinen wat visie betreft buiten beschouwing gelaten. Wel worden
de beschikbare en toegankelijke locaties meegenomen in de beoordeling van de kwantitatieve beoordeling
van het speelruimteaanbod in de buurt.
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FORMELE SPEELRUIMTE
Het meest opvallende aan de formele speelruimte komt in de kaarten 3.3 en 3.4 duidelijk naar voren: er is
ruimtelijk gezien een onevenwichtige verdeling van speellocaties over de buurten. In drie meest westelijke
buurten (Bijsteren, Husselerveld en Buiten‐Eng) ligt bijna 60% van alle speelplekken.

Kaart 3.3 ‐ Formele speelplekken (cijfers) en schoolpleinen (rode vierkantjes) in de gemeente Putten, verdeeld over
de verschillende buurten

De belangrijkste bevindingen:
‐ In de meeste buurten is de verdeling van formele speelruimte in Putten voldoende, in kaart 3.5 is te
zien dat het dekkingsgebied onvoldoende is in het centrum, nabij de gemeentewerf (bedrijventerrein)
en aan de buitenranden (lage dichtheid, grote tuinen en nabij bos).
‐ Vrijwel alle formele speelplekken hebben een traditionele inrichting (53 van de 62), al dan niet met
een natuurlijke uitstraling. Elke buurt, met uitzondering van Klaarwaterbos, bezit daarnaast één of
meerdere trapveldjes of plekken voor fysieke uitdaging.
‐ Er zijn vrijwel geen natuurlijke speelplekken in Putten te vinden. Slechts in de Groene Scheg (# 37) en in
mindere mate in de Korenbloemlaan (# 31) is het mogelijk om enigszins in en met het groen te spelen.
‐ Zand is de meest populaire ondergrond bij formele speelplekken. Bij maar liefst 37 speelplekken (60%)
wordt deze ondergrond gebruikt als valdemping nodig was.
‐ Er zijn zeven plekken (11%) waarbij gebruik gemaakt is van een vaste ondergrond. Het betreft hier
twee keer een plekje met een rubbergietvloer (# 16 en # 20), een keer rubbertegels (# 21), twee keer
kunstgras (# 32 en # 37) , een keer bestrating (# 37) en een keer asfalt (# 50).
‐ Van alle 16 trapveldjes is op slechts twee plekjes gebruik gemaakt van een slijtvaste ondergrond als
asfalt, bestrating of kunstgras. Dit is in veel gevallen terug te zien in de huidige staat van de trapveldjes.
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Kaart 3.4 ‐ Speelplekken en doelgroep, potentie (straathoek, buurtplek of wijkoverstijgend) en karakter/inrichting.

Kaart 3.5 ‐ In de gekleurde zones is het bereik te zien van de formele speelplekken die bedoeld zijn voor de kinderen
van 5‐9 jaar oud met een actieradius van 300 meter en rekening houdend met de belangrijkste barrières. Deze kaart
toont het bereik van de formele speelplekken aan voor haar belangrijkste doelgroep. Jongere kinderen worden
verondersteld nog niet zelfstandig gebruik te maken van de openbare ruimte, oudere kinderen zijn minder
afstandgebonden en in de context van Putten hebben ook de barrières een minder beperkende werking.
De gekleurde zones zijn allemaal voorzien van speelruimte (voor de doelgroep van 5‐9 jaar) binnen een straal van
300 meter. Hoe meer zones elkaar overlappen, hoe meer formele speelplekken (5‐9 jaar) er vanaf dat punt binnen
een straal van 300 meter liggen. Hierbij valt op dat er een sterke concentratie is in de wijken Bijsteren en
Husselerveld terwijl in het centrum van Putten een vrij grote ‘lege’ onvoorziene zone ontstaat.
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INFORMELE SPEELRUIMTE
De informele speelruimte vertoont een vergelijkbaar patroon als de formele speelplekken. De wijken
Bijsteren en Husselerveld zijn ruim, bespeelbaar en aantrekkelijk aangelegd met voldoende speelruimte
(formeel en informeel) terwijl de overige wijken een dominantere rol kennen voor de auto en minder
aantrekkelijk openbaar groen hebben. Dit is te herleiden uit de historische groei van Putten, ontwikkelingen
op het gebied van autogebruik en speelruimte en de trends in de woningbouw de afgelopen decennia.
De wijk Centrum heeft bijvoorbeeld tijdens de aanleg nooit ruimte hoeven reserveren voor speelruimte,
kinderen speelden vanzelfsprekend op straat of in het buitengebied, dat destijds nog zeer nabij was en niet
gescheiden werd door de autoweg N303. De wijken Bijsteren en Husselerveld, die voor het grootste deel
relatief recent zijn aangelegd, konden de behoefte aan speelruimte en de rol van de auto veel eenvoudiger
verweven in het ontwikkelproces van de buurt. In de wijken als Putter‐Eng en Buiten‐Eng is weer sterk een
tendens te zien van ontzettend veel speelplekken binnen de bijna woonerfachtige opzet van de wijk. Op
bijna elk binnenhofje, naast de parkeerplaats in de doodlopende straat ligt wel een speelplekje, vaak met
traditionele toestellen (glijbaan/klimboom/wip). De afwijkende contexten zorgen voor een gewenste
diversiteit in buurttypologieën en geven indirect een mooie weergave van het tijdsbeeld waarin ze
ontwikkeld zijn.
Als de kwaliteit van de informele speelruimte (zoals beoordeeld in de veldinventarisatie, zie “Fotoboek
Putten”) wordt gekoppeld aan de kwantitatieve gegevens van de formele speelplekken ontstaat het
volgende overzicht (tabel 3.2). Hierin zijn de scores 1 (slecht) t/m 5 (uitstekend) van de Quick Scan uitgezet
tegenover de aantallen speelplekken in de wijk. Hoe hoger deze score, hoe beter de informele speelruimte
op dat onderdeel. Deze informatie is gekoppeld aan de hoeveelheden formele speelplekken waarbij
onderscheid gemaakt wordt tussen de volgende typen plekken:




Wijkoverstijgende plekken: speellocaties met een bereik of de mogelijkheden om ook mensen uit
andere wijken te bedienen van speelruimte door een uniek aanbod of grote omvang.
Buurtplekken: middelgrote tot grote plek in de buurt met een belangrijke ontmoetingsfunctie.
Straathoeken: kleine plekjes met beperkte speelmogelijkheden en weinig onderscheidend maar juist
voor direct omwonenden waardevol.
Quick Scan score (1 t/m
5)
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groen

verharding

water

aanleidingen

bereikbaarheid

‘wijkoverstijgend‘

‘buurtplekken’

‘straathoek’

totaal speelplek

ha. per speelplek

open/toegankelijke
schoolpleinen

buurtnaam
Bijsteren
Centrum
Husselerveld
Buiten‐Eng
Putter‐Eng
Hoge‐Eind
’t Veld
Hoge‐Eng
Centrum‐Oost
Klaarwaterbos

Aantal formele
speelplekken (per type)

oppervlak (ha)

TABEL 3.2: informele speelruimte

57
64
43
24
38
29
42
16
78
23

5
3
3
4
5
3
4
‐
4
4

4
2
5
3
4
3
3
‐
4
5

4
‐
2
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

4
2
4
3
4
2
2
‐‐
3
3

4
3
5
4
4
3
4
‐
4
4

0
1
0
0
1
0
0
1
0
0

5
2
6
2
0
1
4
0
4
2

6
0
7
8
6
0
1
1
3
1

11
3
13
10
7
1
5
2
7
3

5
21
3
3
4
29
8
8
11
8

0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
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BUITENGEBIED
Het buitengebied is bij het uitvoeren van de veldinventarisatie buiten beschouwing gelaten. Buiten de hier
gehanteerde buurten zijn feitelijk geen grote concentraties van bewoners en zodoende ook geen formele
speelplekken. In het buitengebied vervult het schoolplein een belangrijke centrale rol en heeft daarmee
een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de kinderen in het gebied. Er zijn meerdere schoolpleinen
verdeeld over het buitengebied, al dan niet te midden van een bescheiden concentratie aan woningen.
Buiten de schoolpleinen vindt het spelen in het buitengebied voornamelijk op eigen erf plaats.
BIJZONDERE DOELGROEPEN
Ouderen ‐ Een belangrijke doelgroep voor de gemeente Putten zijn de ouderen. Deze groep wordt steeds
groter en neemt in toenemende mate deel aan activiteiten in de openbare ruimte. Voorgesteld wordt om
deze doelgroep voortaan te blijven benoemen in het speelruimteplan en, als mogelijk ruimte voor te
reserveren in het speelruimteaanbod van de gemeente. Tijdens de veldinventarisatie is geen expliciete
ruimte gevonden bestemd voor ouderenbeweging. Er zijn hiervoor echter verschillende mogelijkheden
variërend van enkele aanleidingen om beweging te stimuleren tot complete beweegtuinen voor ouderen.
Uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat deze laatste voorziening vooral succesvol en nuttig is als
deze geplaatst wordt in samenspraak met lokale ouderen en met bijvoorbeeld de steun of medewerking
van een lokale fysiotherapeut welke op actieve wijze het gebruik van de beweegtuin stimuleert. Uiteraard
is het belangrijk bij de locatiekeuze rekening te houden met de afstand tot bijvoorbeeld ouderen‐ of
zorgcentra.
Kinderen met een beperking – Opvallende constatering is het volop gebruiken van los materiaal als
valondergrond. Hoewel dit voldoet als veilige ondergrond, is dit met het oog op de toegankelijkheid van
speelruimte voor kinderen met een beperking niet wenselijk. Bij de herinrichting van speelplekken zou
daarom meer aandacht geschonken moeten worden aan deze groep gebruikers zodat ook zij de
mogelijkheid hebben om lekker in de buurt te spelen en andere kinderen te ontmoeten. Zeker op
wijkoverstijgende, belangrijke en centrale plekken waar meerdere doelgroepen elkaar ontmoeten is het
wenselijk dat gedacht wordt aan de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. Dit kan door
rekening te houden met de ondergrond (bij voorkeur van vast materiaal), een pad door de speelplek of
door te kiezen voor toestellen die ook bespeelbaar zijn voor kinderen met een beperking. Meer informatie
over toegankelijke speelvoorzieningen is te vinden in het Wenkenblad Toegankelijkheid9.
Sporters – Tijdens de veldinventarisatie zijn openbare sportplekken in de woonomgeving meegenomen als
speelplek. Het betreft hier trapveldjes, korfbalpalen, baskets of tafeltennistafels. Naast dergelijke vaak
kleinschalige voorzieningen kent de gemeente Putten ook verschillende breedtesportlocaties voor
sportverenigingen. Hoewel breedtesport een belangrijke rol speelt in het bewegingspatroon van kinderen
(en ouderen) is hier bij het opstellen van het speelruimteplan niet expliciet naar gekeken. De belangrijkste
redenen hiervoor is dat de breedtesportlocaties niet openbaar toegankelijk zijn. Daarnaast zijn ze in de
meeste gevallen ook niet gelegen binnen de buurten.
Op basis van het rapport “Buitensportaccomodaties Putten” uit 201210 wordt geconcludeerd dat Putten
een ‘rijk en divers sportaanbod kent’. Tijdens deze inventarisatie is zowel gekeken naar binnen‐ en
buitensportlocaties (waaronder voetbalvelden, tennisvelden).

9

Wenkenblad, Informatie 2010 – 2011 Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen, NUSO.

10

Rapportage Buitensportaccomodaties Putten
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3.4 VRAAG EN AANBOD SPEELRUIMTE
SPEELRUIMTE PER KIND PER BUURT
De demografische gegevens zijn gecombineerd met de resultaten en bevindingen uit de veldinventarisatie.
In onderstaande tabel is het resultaat van deze koppeling te zien; per buurt de aantallen kinderen per
doelgroep per speelplek.
Totaal doelgroep per speelplek
Bijsteren
Centrum
Husselerveld
Buiten‐Eng
Putter‐Eng
Hoge‐Eind
t Veld
Hoge Eng
Centrum‐Oost
Klaarwaterbos

0‐4
81
68
12
28
11
84
75
5
18
26

5‐9
24
28
23
25
20
114
50
9
33
9

10‐14
60
52
57
38
60
128
59
7
171
0

15‐19
171
0
120
47
157
0
0
16
175
0

0‐19
79
130
57
44
48
444
140
19
81
39

Tabel 3.3 ‐ Kinderen per
doelgroep per formele plek.
Hierbij zijn feitelijk vooral de
kinderen van 0‐9 jaar van
belang. Oudere kinderen zijn
minder gebonden aan de
eigen buurt. De verschillen
en uitersten zijn in sommige
gevallen opvallend groot.

Bij veel buurten is er sprake van een vrij lage hoeveelheid kinderen per speelplek, zeker voor de relevante
categorieën van 0‐4 en 5‐9 jarigen. In sommige buurten kan dit betekenen dat er teveel formele
speelplekken aanwezig zijn, in andere buurten moet eerder geconstateerd worden dat er simpelweg te
weinig kinderen wonen. Het onderscheid tussen beiden wordt gevonden in de ruimtelijke analyse van de
buurt. Primair van belang is immers dat de geografische spreiding van formele speelruimte (vooral voor 5‐9
jarigen) voldoende is.
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SCHIJF VAN VIJF
De ‘schijf van vijf’ is opgesteld aan de hand van de vijf belangrijke elementen die verondersteld worden
aanwezig te zijn in een kindvriendelijke buurt met een gevarieerd speelruimteaanbod:
‐
‐
‐
‐
‐

De traditionele speelplek met glijbaan en schommel.
De mogelijkheid om in/met het groen te spelen (vieze knieën).
Het pleintje voor informeel spel
Het trapveldje voor fysieke uitdaging (kan ook in een andere tak van sport uiteraard)
Een verbindende speelroute; een kindvriendelijke en veilige route door de buurt die belangrijke
(speel)locaties met elkaar verbindt.

Als de resultaten van de veldinventarisatie naast de ‘schijf van vijf’ gelegd wordt, ontstaat een beeld van de
diversiteit in de buurt. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar de formele speelplekken, maar naar de
gehele speelruimte.
Schijf van vijf
Bijsteren
Centrum
Husselerveld
Buiten‐Eng
Putter‐Eng
Hoge‐Eind
t Veld
Hoge Eng
Centrum‐Oost
Klaarwaterbos

traditioneel
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

vieze knieën
aanwezig
beperkt
beperkt
aanwezig
aanwezig
beperkt
beperkt
aanwezig
aanwezig
aanwezig

pleintje
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
beperkt
beperkt
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

trapveldje
aanwezig
ontbreekt
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
beperkt
ontbreekt

speelroute
aanwezig
ontbreekt
ontbreekt
aanwezig
aanwezig
ontbreekt
ontbreekt
aanwezig
beperkt
ontbreekt

Tabel 3.4 – De schijf van vijf per buurt

Duidelijk is dat in elke buurt traditionele speelplekken aanwezig zijn. Ook bijna in elke buurt zijn pleintjes
voor informeel spel of trapveldjes aanwezig. Opvallend zijn hier de buurten Centrum en Klaarwaterbos.
Hoewel de doelgroep 15‐19 jaar in deze buurten het meest prominent aanwezig is, ontbreekt het hier aan
trapveldjes, bij uitstek speelruimte voor deze oudere doelgroep. Hoewel deze doelgroep veel mobieler is
en minder buurtgebonden zijn dit eenvoudige oplossingen om bijvoorbeeld overlast van hangjongeren te
beperken en hen een plek te bieden voor samenkomst en beweging.
Veel winst is nog te behalen op het gebied van
natuurlijk spelen. Veel buurten hebben maar beperkt
toegankelijk groen of (in)formele speelruimte met een
natuurlijk karakter en de mogelijkheid te ravotten in
het groen. Ook de speelroute is in veel gevallen afwezig
in de buurt. Hierbij wordt vooral gekeken naar de
bereikbaarheid van de speelplek en of er
veiligheidsmaatregelen
aanwezig
zijn
rondom
speelplekken en scholen. In sommige buurten zijn
autovrije zones of wandelpaden aangelegd tussen
verschillende locaties. In veel buurten is hier nog een
slag te maken. Dergelijke verbindingen en routes
worden vooral van belang naarmate speelruimte
weidser verspreid is en uitwisseling wordt gestimuleerd
door een divers aanbod in speelruimte aan te bieden.
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4 VISIE 2014‐2024
4.1 SPEELRUIMTEVISIE
SPEELRUIMTEVISIE IN PUTTEN
In hoofdstuk 2 werden de belangrijkste uitgangspunten voor het speelruimteplan in Putten benoemd:
1.
2.
3.
4.
5.

Per buurt dient een gedifferentieerd aanbod van speelruimten aanwezig te zijn volgens een
zogenaamde ‘schijf van vijf’ voor speelruimte.
Het karakter van de speelruimte (doelgroep, vormgeving, speelkwaliteit) dient te worden afgestemd
op de bestaande demografische situatie van de buurt.
Het aantal formele speelplekken per buurt dient te worden afgestemd op de informele speelkwaliteit
van de omliggende openbare ruimte.
Het bereik van formele speelplekken is niet alleen afhankelijk van de beoogde doelgroep maar tevens
gekoppeld aan de potentie en de mogelijkheden van de speelplek.
Bewoners dienen te worden betrokken bij beslissingen tot het aanpassen van de speelruimte door
middel van participatietrajecten.

Op basis van deze uitgangspunten, de demografische gegevens en op basis van de bevindingen tijdens de
veldinventarisatie is per wijk een advies opgesteld over de wijze waarop omgegaan moet worden met de
aanwezige speelruimte (paragraag 4.2). Op basis van deze adviezen ontstaat een uitvoeringsplan voor de
speelruimte in Putten voor de periode tot 2024. In dit hoofdstuk zal uiteengezet worden hoe het advies per
speelplek tot stand gekomen is.
MOGELIJKE INGREPEN IN DE SPEELRUIMTE
Aan de hand van de gestelde uitgangspunten en verschillende analyse is een advies opgesteld per formele
speelplek. Hierin werd onderscheid gemaakt in de volgende ingrepen:
Speelplekken opheffen – Voorgesteld wordt om een aantal formele speelplekken op te heffen. In de directe
omgeving liggen voldoende alternatieven om te spelen en de op te heffen speelplekken worden daarbij niet
of slechts in beperkte mate onderscheidend of onmisbaar geacht. Vanwege de benodigde kosten voor
onderhoud is het in dat geval wenselijk dergelijke plekken op te heffen.
Speelplekken omvormen ‐ Wanneer er bovengemiddeld veel formele speelruimte in een wijk aanwezig is, is
ervoor gekozen meerdere formele speelplekken om te vormen naar informele speelruimte. Dergelijke
speelplekken zijn ruimtelijk gezien overbodig en beperken uitwisseling en ontmoeting in de buurt. Door
deze plekken om te vormen naar informele speelruimte, behoudt de locatie zijn openbare speelfunctie en
kunnen onderhoud‐ en aanlegbudgetten gebundeld worden voor de overgebleven formele speelplekken in
de buurt. Hierdoor kunnen deze een belangrijkere rol vervullen en uitdagendere speelwaarden bieden.
Speelplekken kunnen worden omgevormd naar zowel stedelijk informele speelruimte
(verharding/poefs/hinkelpaden) of natuurlijke informele speelruimte (wadi’s, crossbaantjes, zwerfkeien,
palenwouden). Enkele voorbeelden van de inrichting van de informele speelruimte zijn te vinden in bijlage
8.3. Behalve speelse elementen kan bij het omvormen ook gekeken worden naar de mogelijkheid andere
gebruikers te betrekken door de plaatsing van zitjes, buurttuintjes of hele boomgaarden. Dit versterkt niet
alleen de sociale controle op straat (en dus een toenemende veiligheid voor kinderen om buiten te spelen),
maar vergroot tevens de sociale ontmoetingsfunctie van de openbare ruimte, ook voor hen die geen
(klein)kinderen hebben.
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Speelplekken behouden ‐ Het behouden van speelplekken houdt in dat de speelplek voorlopig blijft bestaan
als formele speelplek. Voor de periode 2014‐2024 betekent dit dat op sommige plekken een complete
herinrichting en herontwerp nodig zal zijn om bijvoorbeeld onderscheidende plekken in het aanbod op te
nemen. Op andere plekken kan het zijn dat met enkele kleine ingrepen gekozen wordt voor betaalbare
accentverleggingen via tijdelijke en/of meer permanente oplossingen. Het doel van de aanpassingen
(behoud van de speelplek) is in beide gevallen hetzelfde en de te kiezen uitvoering hangt af van de mate
waarin een wijziging wenselijk is. Hierbij wordt gekeken naar de huidige staat van de speelplek en
toestellen, het wenselijke karakter van de speelplek (met het oog op diversiteit en doelgroep), de locatie en
het bereik van de speelplek. Dit kan betekenen dat op de ene plek slechts een toestel wordt omgewisseld
voor een nieuw exemplaar, geschikt voor een andere doelgroep, of dat een trapveldje wordt voorzien van
een nieuwe ondergrond of doelen om het speelkwaliteit te verhogen. Op een andere, bijvoorbeeld meer
centrale plek in de buurt kan dit betekenen dat de speelplek een compleet nieuwe inrichting krijgt. Bij een
complete herinrichting kan tevens effectief gestuurd worden op het terugdringen van de
onderhoudskosten.
Nieuwe speelplek aanleggen: Het kan nodig zijn om nieuwe speellocaties voor te stellen. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer andere speelplekjes noodgedwongen moeten verdwijnen of om de differentiatie in het
aanbod te bewerken zonder daarbij een bestaande speelplek aan te passen.
Aandacht voor informeel spelen ‐ In een aantal wijken is er sprake van een tekort aan speelruimte.
Vanwege het gebrek aan ruimte is het niet mogelijk extra formele speelplekken aan te leggen. Dit betekent
dat er gezocht moet worden naar extra speelmogelijkheden in de openbare ruimte in de vorm van
informeel spel om zo de speelwaarde te verhogen. Omdat in deze wijken onvoldoende ruimte is, is het ook
niet altijd mogelijk om grasvelden en/of pleinen te bestempelen als speelruimte. Dan moet dus gedacht
worden aan kleine ingrepen. Ideeën voor het creëren van ruimte voor spel en het doen van speelse
ingrepen in de openbare ruimte zijn te vinden in bijlage 8.3.

Afbeelding 3.3 ‐ Voorbeelden van op te heffen
plekken: de Schoolweg (boven) en de Meerveldstraat
(onder) op basis van de veldinventarisatie en het
beoogde gebruik.
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Afbeelding 3.4 ‐ Voorbeelden van te behouden maar op
te waarderen speelplekken: de Bouwmeestergoed
(boven) en de Hoge‐Engweg onder.
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AANBEVELINGEN VOOR DE SPEELRUIMTE
Het advies per speelplek is gebaseerd op de opgestelde uitgangspunten voor het speelruimteplan. Het
belangrijkste doel is het reorganiseren van de speelruimte om zodoende tot een betere afspiegeling te
komen van de demografische opbouw per buurt en tevens per buurt een beter gedifferentieerd scala aan
speelruimte aan te kunnen bieden. Hierbij gaat het om een zorgvuldige spreiding van speelruimte om
ontmoeting, ontdekking, uitwisseling en optimaal gebruik van zowel de informele als ook de formele
speelruimte te faciliteren. De Schijf van Vijf voor Buitenspelen is hierbij als belangrijk uitgangspunt voor een
divers speelruimteaanbod toegepast.
Het advies per speelplek is terug te vinden in bijlage 8.2 waarin per buurt per speelplek een advies gegeven
is. Hieronder een korte samenvatting van de verschillende voorgestelde ingrepen:
‐
‐
‐
‐

Opheffen van speelruimte:
Omvormen van speelruimte:
Behouden van speelruimte:
Aanleggen van nieuwe speelplekken:

5 formele speelplekken
22 formele speelplekken naar informele speelruimte
35 formele speelplekken
3 formele speelplekken + 1 informele speelruimte

Bij het vertalen van aanbevelingen naar een uitvoeringsplan is het nuttig om een inschatting te maken van
de urgentie van de voorgestelde ingreep. Hierbij spelen verschillende invloeden een rol:
‐

‐

‐

Houdbaarheidsdatum – Op basis van het aanlegjaar (mits bekend) kan met behulp van de
afschrijvingstermijn die door gemeente gehanteerd wordt een inschatting gemaakt worden van het
beoogde vervangingsjaar of de houdbaarheidsdatum van een speelplek.
Geconstateerde gebreken ‐ De houdbaarheidsdatum wordt naar boven of onder bijgesteld aan de hand
van constateringen tijdens de veldinventarisatie en het meest recente inspectierapport. Een plekje met
veel houtrot, gevaarlijke beschadigingen door slijtage of niet kloppende veiligheidszones krijgt
bijvoorbeeld een kortere houdbaarheidsdatum en moeten sneller worden aangepakt. Plekken of
speeltoestellen waarbij de afschrijvingstermijn bijna verloopt, maar de toestellen nog in (zeer) goede
staat zijn worden als minder urgent bestempeld.
Belang van de speelruimte ‐ Van invloed is ook de rol van de speelplek in de buurt. Unieke,
onderscheidende, onmisbare of wijkoverstijgende plekken kunnen voorrang krijgen op plekken die een
minder cruciale rol vervullen in de buurt.

Aanvullend op een dergelijke urgentielijst wordt aanbevolen om ingrepen per buurt uit te voeren. Op deze
wijze kan aangesloten worden op parallel lopende projecten die eveneens op buurtniveau plaatsvinden
zoals bijvoorbeeld het groenrenovatieproject voor Putten (ook opgenomen in kaart 4.1). Ook is het bij een
buurtgerichte aanpak makkelijker om gezamenlijk met de buurt te kijken naar de uiteindelijke vertaling van
advies naar uitvoering.
In kaart 4.1 is het totaal te zien van de voorgestelde ingrepen in de formele speelruimte in Putten, het
zogenaamde eindbeeld voor 2024. Deze kaart is ook opgenomen in bijlage 8.4.
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Kaart 4.1 – De samenvattende kaart met daarop alle voorgestelde ingrepen per buurt. Het resultaat moet een meer
evenwichtige speelruimteverdeling zijn. In het oosten betekent dat het behouden van de huidige hoeveelheid
speelplekken. In de westelijke buurten dient juist een significant deel op termijn te worden omgevormd tot informele
speelruimte.

Ten gevolge van deze ingrepen en afhankelijk van de daadwerkelijke invulling van nieuwe plekjes zijn de
kaarten uit hoofdstuk 3 opnieuw weer te geven voor de beoogde situatie (dekking, differentiatie). Het
resultaat is te zien op de volgende bladzijde op kaart 4.2.
Veel plekken worden pas over een aantal jaar aangepakt. Zoals gesteld is het mogelijk dat demografische
ontwikkelingen in de buurt vragen om een accentverlegging van het hier opgestelde advies. Ook wordt
aanbevolen bij belangrijke aanpassingen in de speelruimte hierover in overleg te treden met de betrokken
bewoners (zie ook hoofdstuk 5). Hierdoor is het mogelijk dat het beeld in 2024 afwijkt ten opzichte van de
hier voorgestelde speelruimtevisie.
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Kaart 4.2 ‐ De kaart toont de beoogde situatie na alle geplande ingrepen (2024). In de gele zones is het bereik te
zien van de formele speelplekken die bedoeld zijn voor de kinderen van 5‐9 jaar oud met een verzorgingsgebied van
300 meter en rekening houdend met de belangrijkste barrières. Ten opzichte van de huidige situatie (kaart 3.3) is
het speelruimtebereik evenwichtiger verdeeld over de wijken.
De gekleurde zones zijn allemaal voorzien van speelruimte (voor de doelgroep van 5‐9 jaar) binnen een straal van
300 meter. Hoe sterker de kleur, hoe meer zones elkaar overlappen en hoe meer formele speelplekken (5‐9 jaar) er
vanaf dat punt binnen een straal van 300 meter liggen.

Op basis van de adviezen en beoogde situatie kan een vergelijkbare grafiek worden opgesteld als
afbeelding 3.2. Hierin wordt het aantal kinderen per doelgroep per formele speelplek bepaald om zo inzicht
te geven in de hoeveelheid formele speelplekken per buurt ten opzichte van de beoogde doelgroep.
Afbeelding 4.1 ‐ Het aantal
kinderen per speelplek per
buurt. Ten opzichte van de
huidige situatie liggen de
kinderaantallen een stuk
hoger. De formele plekken
wordt zodoende optimaler
gebruikt door meer kinderen,
hetgeen leidt tot meer
samenspel en ontmoeting. De
uitschieters in Hoge‐Eind
(maar 1 grote speelplek) en
Bijsteren worden in de
adviezen per wijk nader
uitgelicht.
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4.2 ADVIES PER WIJK
De totale strategie voor het speelruimtebeleid bestaat uit een serie visies op wijkniveau. Hierin is per buurt,
per speelplek beschreven welke ingrepen voorgesteld worden. Hierbij zijn uiteraard de uitgangspunten
zoals beschreven in dit rapport gehanteerd. In bijlage 8.2 is deze visie per buurt uitvoerig uiteengezet,
inclusief de voorgestelde ingreep per speelplek. In het, bij dit rapport behorende ‘Fotoboek Putten’, is
daarnaast elke buurt doorgelicht en voorzien van beeldmateriaal. Hierbij zijn belangrijke gegevens van de
buurt verzameld en is de formele én informele speelruimte van de buurt beoordeeld.
TOEKOMSTIGE UITBREIDINGEN
De komende jaren zijn uitbreidingen op het gebied van woningbouw voornamelijk te verwachten rondom
de wijk Bijsteren. Het is raadzaam al in de ontwikkelingsfase van deze uitbreidingsplannen rekening te
houden met aanbevelingen uit dit rapport. Op deze manier kan worden voorkomen dat over een paar jaar
dezelfde conclusies worden getrokken met betrekking tot speelruimte.
Dit houdt in dat er bij het aanwijzen van mogelijke locaties en de inrichting van mogelijke speelplekken
gekeken moet worden naar het volgende:
‐ Spreiding van formele speelplekken (vooral voor de doelgroep 5‐9 jaar).
‐ De Schijf van Vijf voor Buitenspelen in de wijk en het huidige speelruimteaanbod in de omgeving.
‐ De aangeboden formele speelruimte in de omgeving (toestellen, ondergronden, uitstraling,
speelwaarden, doelgroep).
‐ De kwalitatieve eisen gesteld aan formele en informele speelruimte hoofdstuk 2.3.
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5

COMMUNICATIE

5.1 BURGERPARTICIPATIE
Bij significante ingrepen zoals de herinrichting of omvorming van een speelplek wordt geadviseerd om
gebruik te maken van burgerparticipatie.
Het doel van burgerparticipatie is de burger en de politiek/overheid dichter bij elkaar te brengen. Een goed
georganiseerde vorm van burgerparticipatie draagt bij aan:
‐

De kwaliteit van beleid (maatwerk),

‐

Het vergroten van het draagvlak,

‐

Het mogelijk verkorten van de tijdsduur van het proces,

‐

Het verbeteren van de relatie tussen burgers en bestuur.

In Putten zijn recent al een aantal projecten met burgerparticipatie gestart en afgerond. In deze projecten
zijn verschillende vormen van participatie toegepast. De gemeente gebruikt hiervoor de participatieladder
van Sherry Arnstein als hulpmiddel om inzichtelijk te maken op welk niveau burgers invloed kunnen
uitoefenen op het te voeren beleid. De mate van burgerparticipatie kan lopen van het eenvoudige
‘informeren’ tot het meer intensieve ‘(mee)beslissen’.

5.2 COMMUNICATIETRAJECT
Het communicatietraject voor burgerparticipatie verschilt bij elke buurt of project. Er wordt ten eerste een
afweging gemaakt in welke mate burgerparticipatie wordt toegepast.
De te volgen inspraakmethode bij herinrichting of omvorming
van speelplekken, zoals beschreven in dit rapport, vindt plaats op
het niveau van raadplegen en adviseren. Over het algemeen ziet
het proces er als volgt uit:
‐ In samenspraak met bewoners wordt een voorlopig
ontwerpvoorstel opgesteld.
‐ Bewoners ontvangen dit ontwerpvoorstel per brief of folder.
‐ Bewoners krijgen 14 dagen de tijd om te reageren.
‐ Reacties worden verwerkt in een definitief ontwerp.
‐ Bij zwaarwegende punten volgt een overleg met de buurt.
De afweging of deze methode overal geschikt is, moet gemaakt
worden voor elk afzonderlijk (deel)project. Waar mogelijk
worden ook kinderen betrokken in het inspraak proces en kan er
zelfs gekozen worden voor het niveau van meebeslissen. Hier zal
de gemeente flexibel mee om moeten gaan. Daarnaast zal er ook
ingespeeld moeten worden op de ruimtelijke kwaliteiten van elke
wijk.

Afbeelding 5.1 ‐ De participatieladder van
Arnstein (bron: Thinkstock.com)
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6

CONCLUSIE

6.1 SPEELRUIMTE: OVER SPELEN EN ONTMOETEN
De gemeente Putten kent in haar kernbuurten een groot aanbod van formele speelplekken. Deze
speelruimte is niet evenredig over de gemeente verdeeld maar vertoont overeenkomsten met de
kinddichtheid per buurt. Wanneer gekeken wordt naar de belangrijkste doelgroepen voor formele
speellocaties in de buurt, de 5‐9 jarigen, valt het op dat zij in meerdere buurten zeer goed voorzien zijn van
speelplekken. Speelplekken in deze buurten liggen op korte afstand van elkaar liggen en verschillen weinig
van elkaar (vaak dezelfde toestellen). De uitdaging om op ontdekking te gaan in de buurt en de
ontmoetingsfunctie van speelplekken voor kinderen en hun ouders wordt hiermee beperkt.
In andere buurten, meer aan de oostkant gelegen, wonen significant minder kinderen per hectare
woongebied. Oudere kinderen, boven de 10 jaar zijn vaak de meest prominente doelgroep terwijl veel
speelruimte nog gericht is op de jongere kinderen. Het omvormen van dergelijke plekken is echter lastig,
omdat anders de gewenste dekking van formele speelplekken niet gehaald wordt.
In veel buurten is weinig verscheidenheid in de stijl of vormgeving van de formele speelplekken. Er zijn veel
dezelfde toestellen te vinden met vaak dezelfde soort (losse) ondergrond. Op buurtniveau is het aanbod
van de totale speelruimte vaak wel gevarieerd; in elke wijk zijn traditionele speelplekken te vinden, is
informele speelruimte aanwezig en is er de mogelijkheid een balletje te trappen op een sport‐/trapveldje.
Aan natuurlijk spelen, een kindvriendelijke speelroute door de buurt en speelmogelijkheden voor kinderen
met een beperking zou meer aandacht geschonken moeten worden.

6.2 KANSEN EN AANBEVELINGEN
Wanneer speelruimtes schaarser verdeeld zijn over de buurt, wordt de rol van deze speellocatie
belangrijker voor de buurtbewoners. Er vindt meer ontmoeting, samenspel en uitwisseling plaats en
speelplekken worden ook intensiever gebruikt. Het advies voor de gemeente Putten is dan ook om een 22
van de 62 speelplekken om te vormen naar informele speelruimte. Hierbij blijft wel de speelfunctie en
ruimte behouden voor de buurt, maar wordt de formele speelruimte geconcentreerd tot minder, maar
grotere en kwalitatief betere speelplekken.
De omgevormde informele speelruimte kan, mits goed ingericht, niet alleen een belangrijke bijdrage
leveren aan de sociale cohesie, controle en diversiteit van speelruimte in de buurt maar tevens onderdeel
vormen van een speelroute die de overgebleven formele speellocaties met elkaar verbindt. Voorgesteld
wordt om verder een viertal speelplekken op te heffen en om op termijn op drie locaties nieuwe
speelplekken aan te leggen. Het aanleggen van de nieuwe plekken dient enerzijds om de verdeling van
speelruimte in een buurt te herschikken of om momenteel nog missende elementen aan te kunnen bieden
en in te spelen op huidige ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is het voorstel om een bewegingstuin te
ontwikkelen voor ouderen.
In dit speelruimteplan is een visie opgesteld voor de periode 2014‐2024 waarin per speelplek een advies is
gegeven voor de te plegen ingreep. Aanbevolen wordt elke ingreep duidelijk te communiceren met de
buurtbewoners en hen hier ook bij te betrekken. Ten gevolge van deze visie 2014‐2024 dient een
uitvoeringsplan te worden opgesteld voor de volgorde van ingrijpen, de benodigde financiële middelen en
de gevolgen voor te plegen onderhoud. Benadrukt wordt dat de investering voor de herinrichting en
kwaliteitsverbetering van een aantal speelplekken essentieel is voor het kunnen omvormen van andere
speelplekken. Hierdoor dienen deze processen daarom ook niet los van elkaar te worden uitgevoerd.
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BIJLAGEN







36
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8.6: Resultaten veldonderzoek

Bijlagen
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8.1 BEGRIPPENLIJST
Barrière

Barrièregebied
Behouden

Formele speelruimte

Informele speelruimte

Opheffen
Omvormen/aanleggen informeel spel
Schijf van Vijf voor Buitenspelen

Speelkwaliteit

Ruimtelijk obstakel waardoor een kind niet zelfstandig
speelruimte kan bereiken. Vaak in de vorm van een
verkeersbarrière: zoals wegen, maar ook spoorlijnen. Naast
verkeersbarrières, vormt ook de aanwezigheid van water in de
vorm van kanalen, rivieren, sloten etc een barrière.
Gebied in woonomgeving ingesloten door barrières.
Het handhaven van de toestellen en de speellocatie in deze
staat. Deze speelplek wordt volgens planning (afhankelijk van
zijn levensduur) vervangen.
Speelruimte specifiek bedoeld is om te spelen. Deze
speelruimte bestaat uit speelplekken, voorzien is van één of
meer speeltoestellen.
Alle openbare buitenruimte. De ruimte die een kind gebruikt
voor spel, welke niet valt onder privéruimte. Bijvoorbeeld de
stoep, de straat, grasvelden, beplantingsstroken enzovoort.
De betreffende locatie opheffen als formele speelplek.
Formele speelplek op te heffen, toestellen verwijderen en
herinrichten als informele speelruimte.
Set van de vijf essentiële typen speelruimte: de traditionele
speelplek, het trapveldje, het informele plein, de mogelijkheid
om te ravotten in het groen en een verbindende speelroute.
De aantrekkelijkheid en diversiteit van speelfuncties op een
speeltoestel/plek.
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8.2 ADVIES PER WIJK
In het ‘Fotoboek Putten’ wordt elke buurt uitvoerig behandeld en voorzien van beeldmateriaal. Hierbij
worden belangrijke kenmerken van de buurt benoemd en wordt de formele én informele speelruimte van
de buurt beoordeeld. In deze bijlage wordt zodoende enkel het advies per wijk beschreven. Voor meer
informatie over de specifieke speelplekken en buurten wordt verwezen naar het ‘Fotoboek Putten’.
BIJSTEREN
Kwantiteit – Bijsteren is een jonge wijk in aanbouw, hierin wonen zowel absoluut als qua dichtheid
(kinderen per hectare) de meeste kinderen in de leeftijdscategorieën 0‐4 jaar, 5‐9 jaar en 10‐14 jaar. In
Bijsteren zijn momenteel meer dan voldoende speelplekken (11). In sommige straten liggen zelf meerdere
speelplekken. Hierbij gaat het voornamelijk om (zeer) kleine plekjes (‘straathoeken’) en enkele grotere
plekjes geschikt voor de gehele buurt. Hierdoor is de significantie en het unieke karakter van een speelplek
in de buurt veel lager dan mogelijk zou zijn. Voor de doelgroep 0‐4 jaar zijn er relatief weinig speelplekken
(81 kinderen per speelplek). Omdat de informele speelruimte (spelen voor de deur) zeer goed is hoeft dit
niet direct een probleem te zijn maar is het wellicht raadzaam deze doelgroep beter te bedienen bij de
herinrichting van bestaande speelplekken (op termijn).
Kwaliteit – De speelplekken zijn over het algemeen in goede staat, het trapveldje aan de Bouwmeestergoed
(# 27) moet worden opgeknapt en bij twee plekjes in de Davelaarsgoed en Bollengoed (# 6 en # 10) zijn
enkele opmerkingen te maken omtrent de veiligheid. Qua situering scoort de buurt vrij goed; vrijwel de
gehele openbare ruimte is bespeelbaar ingericht en er zijn meerdere speelaanleidingen te vinden in de
buurt. Kijkend naar de zogenoemde ‘schijf van vijf’ zijn alle ingrediënten aanwezig. Opvallend was de
beperkte verscheidenheid op de speelplekken. Op 6 van 10 traditionele speelplekken staat bijvoorbeeld
een vogelnestschommel en alle speelplekjes staan op een ondergrond van ofwel zand of houtsnippers.
Speelruimtevisie voor Bijsteren – Verschillende speelplekken kunnen (op termijn) eenvoudig worden
opgenomen in de (groene) informele speelruimte die door de wijk slingert. Hierdoor worden de resterende
speelplekken niet alleen belangrijker voor de buurt maar komen er ook meer gelden vrij voor investeringen
in deze plekken zodat ze een breder publiek kunnen aanspreken en een meer onderscheidende inrichting
kunnen veroorloven. De bespeelbaarheid van de openbare ruimte, vooral voor de 0‐4 jarigen krijgt
hierdoor ook een extra impuls. Het doel is op termijn een divers ingerichte en kindervriendelijke buurt, met
voldoende formele speelplekken, trapveldjes en informele speelruimte.
Advies ‐ Voor Bijsteren worden de volgende ingrepen geadviseerd.
# 01_Aaltsengoed:
behouden/herinrichten (natuurlijk 0‐14 jaar)
# 02_Bekestere/03_Bekestere:
één behouden/herinrichten (traditioneel/sport 0‐14 jaar), één
omvormen informeel spel (groen)
# 04_Bollengoed:
behouden/herinrichten (traditioneel/sport 5‐19)
# 05_Bollengoed/ten Hoevepad: omvormen informeel spel (groen)
# 06_Davelaarsgoed:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
# 07_Davelaarsgoed:
omvormen informeel spel (groen)
# 08_Bouwmeestergoed:
omvormen informeel spel (groen)
# 09_Bouwmeestergoed:
omvormen informeel spel (groen)
# 10_Bollengoed:
opheffen
# 27_Bouwmeestergoed:
behouden/opwaarderen
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CENTRUM
Kwantiteit – Centrum is een vrij kindarme buurt. Met uitzondering van de doelgroep 15‐19 jaar, ontstijgt de
kinderdichtheid hier nergens de 2 kinderen/hectare. Het huidige aanbod speelruimte is hierop ook
ingericht (slechts 3 plekken) maar voorziet juist de meest prominente doelgroep (15‐19 jaar) niet. Hierbij
gaat het wel om vrij grote speelplekken met een centrale functie. Op basis van het aanbod en de ruimtelijke
mogelijkheden is een van de drie plekken (# 11) aan het grote grasveld langs de Oude Rijksweg in staat om
uitgebouwd te worden naar een wijkoverstijgende plek.
Kwaliteit – De drie speelplekken zijn, met uitzondering van de plek aan de Abdinckhofstraat (# 12), in
redelijk goede staat. De informele speelruimte daarentegen is vrij pover. Vooral in het zuidelijke deel van
de buurt (winkelcentrum) is de openbare ruimte (pleinen, winkelstraten) ingericht zonder daarbij specifiek
te denken aan de behoefte van, of speelmogelijkheden voor, kinderen. Kijkend naar de vijf basiselementen
voor een bespeelbare wijk ontbreken de mogelijkheden om in en met het groen te spelen, eenvoudige
voorzieningen als een trapveldje (vooral interessant voor de doelgroep 10‐19 jaar) en de kindvriendelijke
verbindingen tussen belangrijke locaties (speelroute). Zeker in een buurt waar spelen op straat bemoeilijkt
wordt door het stedelijke programma en de inrichting van de straten (smalle stoepjes, kleine tuinen) en
speelplekken schaars verspreid zijn over de buurt is dit laatste van groot belang.
Speelruimtevisie voor Centrum – Hoewel de ruimtelijke mogelijkheden beperkt zijn is het niet ingewikkeld
om de bespeelbaarheid van de buurt Centrum te vergroten. De oplossing ligt niet in de formele speelruimte
(want er zijn weinig kinderen in de buurt) maar meer in het aanbieden van informele speelruimte. Dit kan
in het winkelcentrum plaatsvinden door aanleidingen of een speelroute te maken door de winkelstraten en
pleintjes (vooral ook voor bezoekende kinderen!) of door kritisch te kijken naar de mogelijkheden
(informele) speelruimte te ontwikkelen op plaatsen die nu nog niet als dusdanig gebruikt worden. Zeer
eenvoudig zou bijvoorbeeld de ontwikkeling van een trapveldje zijn nabij locatie # 11 (van Haersma de
Withstraat).
Advies ‐ Voor Centrum worden de volgende ingrepen geadviseerd:
# 11_van Haersma de Withstraat: behouden/herinrichten 0‐100 jaar
# 12_Abdinckhofstraat:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
# 13_Brinkstraat:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
# 00_nieuwe locatie (in overleg): nieuw aanleggen informeel spel (groen)
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HUSSELERVELD
Kwantiteit – Husselerveld is een relatief kinderrijke buurt in Putten (qua kinddichtheid de derde wijk). Deze
dichtheid is vooral toe te schrijven aan de kinderen van 10‐19 jaar. De wijk kent ook het hoogste aantal
jongeren van 15‐19 jaar (240). Opvallend genoeg is dat het huidige aanbod van formele speelplekken zich
vooral richt op een jongere doelgroep van 0‐9 jaar terwijl er voor de oudere kinderen veel minder formele
speelruimte aanwezig is. Husselerveld is overigens de buurt met de meeste formele speelruimte (13 stuks).
Dit, is samenhang met de demografische situatie, leidt ertoe dat in Husselerveld een overschot is aan
formele speelruimte voor 0‐4 en 5‐9 jarigen.
Kwaliteit – De kwaliteit van de formele speelplekken is over het algemeen redelijk goed. Er zijn weinig
vernielingen of andere externe invloeden die de huidige beeldkwaliteit bepalen en de situering is over het
algemeen redelijk tot goed. Wel vertonen verschillende plekjes tekenen van ouderdom (houtrot, slijtage)
en is bij een enkele speelplek de speelkwaliteit onvoldoende (# 23; trapveld in het zand). De informele
speelruimte is eveneens redelijk goed beoordeeld. Er ontbreekt weliswaar ruimte om lekker in het groen te
spelen (# 17; Havikstraat komt in de buurt) of in contact te komen met water (geldt voor de meeste
buurten) maar in grote delen van de buurt lijkt het alsof de openbare ruimte specifiek is ingericht voor
kinderen en spel op straat. De verharding van de weg vloeit over in de stoep en maakt de auto tot gast in
het straatbeeld. De kleuren in het straatbeeld zijn speels en gaan op sommige plekken over in
erfafscheidingen en er zijn regelmatig speelaanleidingen in het straatbeeld.
Speelruimtevisie voor Husselerveld – In Husselerveld dienen al op vrij korte termijn verschillende
speelplekken aangepakt te worden. Verschillende speelplekken kunnen worden omgevormd en worden
openomen in een al enigszins aanwezig netwerk van informele speelruimte. Hierdoor worden de
resterende speelplekken belangrijker voor de buurt en ontstaat er investeringsruimte voor een meer
onderscheidende herinrichting op termijn. Dit biedt tevens kansen om meer speelruimte in te richten met
natuurlijk informeel spel.
Advies ‐ Voor Husselerveld worden de volgende ingrepen geadviseerd:
# 14_Sperwerstraat:
omvormen informeel spel (stedelijk)
# 15_Spechtstraat:
omvormen informeel spel (groen)
# 16_Spechtstraat:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐4 jaar)
# 17_Havikstraat:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
# 18_Buizerdstraat:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
# 19_De Kraak
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐14 jaar)
# 20_Rietgansstraat
omvormen informeel spel (stedelijk)
# 21_Rietgansstraat
omvormen informeel spel (groen)
# 22_Reigerstraat
omvormen informeel spel (groen)
# 23_Mennestraat
behouden/opwaarderen ondergronden
# 24_E. van Grevengoedhof
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
# 25_Wallenburgstraat
behouden/herinrichten (sport 10‐19 jaar)
# 26_Leeuwerikstraat
omvormen informeel spel (stedelijk)
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BUITEN‐ENG
Kwantiteit – Buiten‐Eng is goed voorziene buurt. De kinddichtheid is relatief hoog (16 kinderen per hectare)
en kent waarschijnlijk daarom ook 9 formele speelplekken. Net als de wijken Bijsteren en Husselerveld is er
een overschot aan speelplekken voor eigenlijk elke doelgroep, zeker gezien de aanwezigheid van twee
schoolpleinen in de wijk. Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat vrijwel alle plekjes zijn ingericht als
‘straathoek’; weinig onderscheidend en met slechts enkele speelfuncties. Opvallend is dat er in de vrij
kleine wijk maar liefst drie trapveldjes zijn ingericht.
Kwaliteit – De speelplekjes zijn vaak nog in goede staat. Wel is de vormgeving soms wat fantasieloos (veel
plekjes met zand en een aantal toestellen) en bij een enkele plek (# 30) zijn verschillende opmerkingen te
maken op het gebied van veiligheid. Op basis van de schijf van vijf is in Buiten‐Eng alles te vinden;
traditionele speelplekken, mogelijkheden om te ravotten in het groen, informele speelruimte op een
pleintje, trapveldjes en veilige verbindingen door de buurt heen. Dit laatste punt kan eventueel meer
worden aangezet als speels element in de buurt, zeker voor voetgangers en spelende kinderen op straat (is
nu vooral gedaan voor fietsers rondom de scholen).
Speelruimtevisie voor Buiten‐Eng – Gelijk aan de wijken Bijsteren en Husselerveld kan een deel van de
formele speelplekken in Buiten‐Eng worden omgevormd naar meer informeel ingerichte speelplekken. Eén
speelplek (trapveldje) kan daarbij in zijn geheel worden opgeheven, daar hier bijvoorbeeld duidelijk
zichtbaar is dat er minder intensief gebruik van wordt gemaakt. Interessant is de uitloper van de Groene
Scheg in de buurt.
Advies ‐ Voor Buiten‐Eng worden de volgende ingrepen geadviseerd:
# 28_Boekweitstraat:
opheffen ‐ onderdeel openbaar groen
# 29_Gerststraat:
behouden/herinrichten (sport/natuurlijk 10‐19)
# 30_Klaverstraat:
omvormen informeel spel (stedelijk)
# 31_Korenbloemstraat:
behouden/herinrichten (sport/natuurlijk 10‐19)
# 32_Tarwestraat:
behouden/herinrichten (natuurlijk 0‐4 jaar) of omvormen informeel spel
(groen)
# 33_Lupinehof/34_Lupinehof:
één behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar), één omvormen
informeel spel (stedelijk)
# 35_Roosendaalseweg:
omvormen informeel spel (stedelijk)
# 36_Windhalmstraat:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
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PUTTER‐ENG
Kwantiteit – De buurt Putter‐Eng kent met de Groene Scheg de meest omvangrijke speelplek van Putten.
De plek (# 37) bestaat feitelijk uit vier losse speelplekken verspreid over een park en aan elkaar gekoppeld
aan een hand een zogenaamd ‘kindlint’. Omdat de buurt aan weerzijden van het park ook nog een aantal
speelplekken kent heeft de buurt redelijk veel formele speelplekken voor relatief weinig kinderen. Vooral
het aantal 0‐4 jarigen is relatief laag. Omdat er voor deze doelgroep wel veel speelplekken zijn, is hier voor
maar liefst elke 11 kinderen van 0‐4 jaar een formele speelplek. Opvallend is overigens dat eigenlijk alle
plekken, met uitzondering uiteraard van de Groene Scheg gezien moeten worden als ‘straathoek’. Weinig
onderscheidend en (daardoor) met een beperkt bereik.
Kwaliteit – Met uitzondering van de Groene Scheg, zijn de speelplekken vaak van matige tot zwakke
kwaliteit. De vormgeving is in veel gevallen zwak (plekjes # 40 t/m 44) en de huidige staat van de toestellen
of de ondergronden is in veel gevallen onvoldoende. Een aantal speelplekjes zijn al enige tijd geleden
afgeschreven. De informele speelruimte daarentegen is zeer goed. De Groene Scheg heeft uitlopers de
buurt in, zodat kinderen vrijwel vanuit hun straat gebruik kunnen maken van het ‘kindlint’. Omdat de
Groene Scheg ook autovrij is vanuit de woonwijk is er slechts een beperkte barrièrewerking en ook in de
buurt zelf zijn verschillende paden autovrij en slechts toegankelijk voor langzaam verkeer. Tezamen met de
Groene Scheg zijn daarmee ook alle ingrediënten aanwezig volgens de schijf van vijf van speelruimte.
Speelruimtevisie voor Putter‐Eng: Als er gekeken wordt naar de dekking van formele speelplekken en
daarbij een reikwijdte van 300 meter wordt aangehouden (bereik voor 5‐9 jarigen) dan zou de buurt
volledig voorzien worden door de Groene Scheg. Omdat dit park voor 0‐4 jarigen niet zelfstandig bereikbaar
is, blijft het echter nodig dat ook buiten het park speelruimte behouden blijven voor deze doelgroep, hetzij
in de vorm van een formele speelplek, hetzij in de vorm van informele speelruimte. Belangrijk in de
voorgestelde serie ingrepen is wel een geplande investering in de Groene Scheg om hierop in te spelen
door bijvoorbeeld de huidige formele speelplekken uit te breiden of te verplaatsen door het park. Om in te
spelen op de sterk groeiende doelgroep ouderen in Putten biedt de Groene Scheg, nabij het zorgcentrum
en centraal in de gemeente een mooie optie om ook deze doelgroep te bedienen en fysiek uit te dagen.
Hier zou vormgegeven kunnen worden aan een zogenaamde ‘beweegtuin’ voor ouderen.
Advies ‐ Voor Putter‐Eng worden de volgende ingrepen geadviseerd:
# 37_Groene Scheg:
behouden/herinrichten
# 38_Anna van Gelrestraat:
omvormen informeel spel (stedelijk)
# 39_Lutgardestraat:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐4 jaar) of omvormen informeel
spel
# 40_van Meerveldstraat:
opheffen
# 41_Paulistraat:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐4 jaar) of omvormen informeel
spel
# 42_van Goltsteinstraat
omvormen informeel spel
# 43_Dominee Ruysstraat
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐4 jaar) of omvormen informeel
spel
# 00_nieuwe locatie (in overleg): nieuw aanleggen sportplek 65+
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HOGE‐EIND
Kwantiteit – De buurt Hoge‐Eind is een enigszins vreemd eend in de bijt. De buurt heeft na Bijsteren de
hoogste kinddichtheid (22 kinderen per hectare) maar slechts één formele speelplek (# 44). Vanwege de
locatie van deze plek (centraal in de woonwijk), de omvang ervan (feitelijk drie aaneengesloten
speelplekken) en de aanwezigheid van een strategisch gelegen schoolplein is de speelruimte kwantitatief
gezien eigenlijk prima op orde. Omdat ook vrijwel alle woningen in deze buurt vrij dicht op elkaar gelegen
zijn dekt deze ene speelplek het gehele woongebied als gerekend wordt met een verzorgingsgebied van
300 meter (bereik 5‐9 jarigen).
Kwaliteit – De ene formele speelplek in Hoge‐Eind is momenteel niet in een zeer goede staat. Er wordt
weliswaar veel speelkwaliteit geboden, maar er zijn de nodige opmerkingen te maken op het gebied van
veiligheid en ook hier dienen verschillende tekenen van ouderdom zich aan. De informele speelruimte is als
matig beoordeeld. Er is weinig bespeelbaar groen, weinig speelaanleidingen en veel verharding.
Speelruimtevisie voor Hoge‐Eind: Vergelijkbaar met de buurt Putter‐Eng dient ook hier het belang van de
meest belangrijke (in dit geval enige) speelplek benadrukt te worden. In deze context is één formele
speelplek voor de gehele wijk geen groot probleem, maar dan dient deze wel uitdagend genoeg te worden
ingericht om de verscheidenheid aan doelgroepen en aantallen kinderen te kunnen bedienen. Door de
informele speelruimte in de buurt te versterken (speelroutes naar het schoolplein of de speelplek) wordt de
bruikbaarheid van de speelplek eveneens versterkt. De benodigde ingrepen (op te pakken op korte termijn)
kunnen eventueel in samenhang worden uitgevoerd met de geplande groenrenovaties in de buurt.
Advies ‐ Voor Hoge‐Eind worden de volgende ingrepen geadviseerd:
# 44_Groeneveltstraat:
behouden/herinrichten (traditioneel/sport 0‐14 jaar)
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’T VELD
Kwantiteit – De buurt ’t Veld is de enige buurt in het oosten van Putten met een redelijke kinddichtheid (16
kinderen per hectare). Hierin zijn alle doelgroepen ongeveer in gelijke mate aanwezig. De wijk kent een
centrale strook in het midden van de wijk met daarin of dichtbij vier van de vijf formele speelplekken én
twee schoolpleinen. Hiermee wordt de wijk meer dan volledig voorzien door de formele speelruimte als
gebruik wordt gemaakt van een reikwijdte van 300 meter per speelplek. Op basis van de aantallen kinderen
per doelgroep per speelplek voldoen het huidige aantal speelplekken. Wel moet hierbij worden opgemerkt
dat de doelgroep van 0‐4 jaar wellicht meer (in)formele speelruimte kan gebruiken en dat de speelruimte
beter over de wijk verdeeld zou kunnen worden (0‐4 jarigen trekken niet zelfstandig door de buurt).
Kwaliteit – De speelplekken in de buurt ’t Veld scoren wisselend tijdens de veldinventarisatie. De
vormgeving is vaak niet erg bijzonder of zwak, op verschillende plekjes is de speelkwaliteit beperkt (# 46:
trapveldje met veel zand). De wijk zelf is wel kindvriendelijk ingericht. Langs de Jacob Catsstraat ligt een
lange groene strook waarin veel kinderen spelen en ook de basisscholen liggen. Mogelijk kan het spelen
hierin extra gestimuleerd worden door speelaanleidingen of ingrepen in het landschap (glooiingen in het
veld, bespeelbare beplanting). Samen met het ontbreken van een speelroute (veilige verbindingen tussen
belangrijke plekken voor de kinderen) is het daadwerkelijk spelen in en met de natuur/groen namelijk een
aandachtspunt voor ’t Veld als gekeken wordt naar de schijf van vijf.
Speelruimtevisie voor ’t Veld: Zoals gesteld verdient het aanbeveling om de speelruimte in de buurt ’t Veld
meer te verspreiden over de wijk in plaats van zoals nu allemaal te concentreren rondom een centrale
strook waarin ook al twee schoolpleinen liggen. Bij dit proces kunnen nu nog ontbrekende facetten van de
speelruimte geïntroduceerd worden. Op basis van het advies ontstaan in de buurt, naast het trapveldje aan
de Da Costastraat (# 46) en het trapveldje in de PC Hooftstraat (# 48) nog drie formele speelplekken
(waarvan twee nieuw) in het zuidoosten, zuidwesten en noorden van de wijk, waarbij het de bedoeling is
dat deze elk een eigen karakter krijgen en op deze wijze zorgen voor de nodig diversiteit in de buurt. Het
wordt aanbevolen de keuze voor de locaties en noodzaak tot het aanleggen van de nieuwe speelplekken te
overleggen met bewoners. Omdat in de buurt op korte termijn groenrenovaties plaats zullen vinden
kunnen één of meerdere geadviseerde ingrepen hierbij mooi geïntegreerd worden.
Advies ‐ Voor ‘t Veld worden de volgende ingrepen geadviseerd:
# 45_Brederostraat:
omvormen informeel spel (stedelijk)
# 46_Da Costastraat:
behouden/opwaarderen ondergrond
# 47_Jacob Catststraat:
omvormen informeel spel (groen)
# 48_P.C. Hooftstraat:
omvormen informeel spel (stedelijk) + behouden trapveldje
# 49_Potgieterstraat:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐14 jaar)
# 00_nieuwe locatie (in overleg): nieuw aanleggen (traditioneel 0‐9 jaar) (vervanging #48)
# 00_nieuwe locatie (in overleg): nieuw aanleggen (natuurlijk 0‐14 jaar) (vervanging # 45 en # 47)
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HOGE ENG
Kwantiteit – De buurt Hoge Eng is in feite een industrieterrein met een beperkte woonfunctie. De
kinderaantallen liggen hier daarom ook zeer laag. In de wijk liggen wel twee formele speelplekken waarvan
één (# 50) zelfs een wijkoverstijgend bereik heeft door het unieke karakter (skatevoorziening) en de locatie
(langs een belangrijke toegangsweg voor jongeren vanuit het buitengebied).
Kwaliteit – De speelplekken zelf zijn niet in goede staat en verdienen op korte termijn beide te worden
aangepakt. De openbare ruimte leent zich wel voor een fraaie herinrichting, deze is zeker voor een
industrieterrein opvallend groen met meerdere hoogteverschillen waar kinderen naar hartenlust zouden
kunnen spelen. Omdat er weinig kinderen in de buurt wonen zou de locatie ook meer kinderen (eventueel
met ouders) van buitenaf aan moeten trekken. Hiervoor ontbreken echter de benodigde voorzieningen.
Ook als jongerenplek zelf kan de formele speelplek met de skatevoorziening steviger worden ingericht.
Vanuit de jongeren zelf zijn inmiddels plannen om het plekje aan te pakken.
Speelruimtevisie voor Hoge Eng: Ook in deze buurt geldt dat één formele speelplek feitelijk voldoende is
voor de gehele buurt. Plek # 50, langs de hoofdweg heeft hierbij de meeste potentie om behalve de directe
omgeving ook kinderen/jongeren buiten de buurt te bedienen van onderscheidende speel/sportruimte.
Belangrijk om te bedenken hierbij is wel dat de sociale controle en toezicht bijzonder laag ligt door het
ontbreken van een directe woonfunctie rondom de locatie. De andere plek (# 51) stelt niet veel voor en lijkt
alleen te dienen als speelplek voor de direct omwonenden. Mogelijk kan hiervoor in overleg met de
bewoners gekozen worden om de speelplek over te dragen/op te waarderen.
Advies ‐ Voor Hoge Eng worden de volgende ingrepen geadviseerd:
# 50_Hoge Engwest:
behouden/herinrichten (sport 10‐19 jaar)
# 51_Hoge Engwest:
behouden/opwaarderen
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CENTRUM‐OOST
Kwantiteit – De buurt Centrum‐Oost bestaat feitelijk uit twee delen. In de noordelijke punt wonen vrijwel
geen kinderen maar voornamelijk ouderen, in het zuidelijke en grotere deel wonen weliswaar vrij veel
kinderen 500+ maar vanwege de grote omvang van het gebied ligt de kinddichtheid hier op een
vergelijkbaar niveau als de wijk Centrum. Alle formele speelplekken (7 stuks) liggen in het zuidelijk deel. Dit
zijn er meer dan voldoende kijkend naar de kinderaantallen, maar gezien de grote afstanden binnen de
buurt is het minimaal voor het volledig bedienen van de buurt. De speelplekken liggen voldoende verspreid
door het gebied. De doelgroep 10‐19 jaar is in de buurt het meest aanwezig, maar worden slechts bediend
door maar 1 trapveldje aan de Drieseweg/Bosrand (# 56), feitelijk gelegen buiten de buurt. Mogelijk zou
een deel van deze doelgroep (10‐14 jaar bijvoorbeeld) beter bediend kunnen worden binnen de
buurtgrenzen zelf.
Kwaliteit – De buurt Centrum‐Oost is redelijk kindvriendelijk ingericht. Het is een variërende buurt, met
enkele drukke autowegen, maar ook nabij het bos, met veel wirwar‐straatjes, kruip‐door‐sluip‐door‐
steegjes en afwisselende speelplekjes. De formele speelplekken zijn vrij sober ingericht, in sommige
gevallen ongelukkig gesitueerd of vormgegeven naar de directe context (# 54, # 56). Enkele plekjes zijn
nodig aan vervanging toe (# 58) of dienen op korte termijn te worden opgeknapt om de speelwaarde en
ook veiligheid rondom de speelplek te verhogen (# 56; trapveldje Drieseweg/Bosrand). De informele
speelruimte is her en der aanwezig. Er zijn verschillende plukjes toegankelijk groen in de buurt,
bijvoorbeeld nabij de middelbare school in het gebied. Bewoners geven zelf aan dat veel kinderen, vooral
boven de 10 jaar, vooral zijn toegewezen aan het spelen op straat, door een gebrek een uitdagende
speelplekken voor hen.
Speelruimtevisie voor Centrum‐Oost: In deze buurt gaat het vooral om het behouden van de dekking van
speelplekken. Hierbij wordt een reikwijdte gehanteerd van 300 meter rondom elke speelplek geschikt voor
5‐9 jarigen. De huidige compositie van speelruimten is daarbij voldoende en fungeert dan ook als
uitgangspunt. Om de doelgroep van 10‐14 jaar beter de bedienen in de buurt zelf, en omdat één formele
speelplek zal worden opgeheven op verzoek van de buurtbewoners zelf (# 54; Schoolweg) zal hier en daar
wel een accentverlegging worden aangebracht. In de gehele buurt zouden kleine ingrepen in de openbare
ruimte (speelaanleidingen, informeel spel in het groen, speelroutes door de buurt) wenselijk zijn. Hierbij
wordt gekeken naar de schijf van vijf (traditionele speelruimte, informele pleintje, spelen in/met het groen,
speelroutes, trapveldje). Buiten de speelplekken in de buurt zelf wordt ook de formele speelplek in het bos
(# 62) bij deze wijk betrokken. Deze plek staat echter los van het speelruimtebeleid in de buurt zelf en dient
dan ook als onafhankelijke speelplek voor geheel Putten te worden gezien. Hierbij dient vooral ook te
worden gedacht aan dagjesmensen, bezoekers van buitenaf op inwoners van Putten, op zoek naar een
onderscheidende speelplek. Bij onbeperkte financiële middelen wordt de voorkeur gegeven deze plek op te
heffen of om te vormen als natuurlijke speelruimte.
Advies ‐ Voor Centrum‐Oost worden de volgende ingrepen geadviseerd:
# 52_Sophialaan:
behouden/herinrichten (traditioneel/sport 5‐14 jaar)
# 53_Pinnenburgerweg:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
# 54_Schoolstraat:
opheffen
# 55_van Damstraat:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
# 56_Drieseweg
behouden/opwaarderen
# 57_Acacialaan:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐4 jaar)
# 58_Esdoornlaan:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
# 62_Prins Hendrikweg (in bos): opheffen als gemeentelijke speelplek
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KLAARWATERBOS
Kwantiteit – De buurt Klaarwaterbos is zoals alle noord‐ en oostelijke buurten in Putten een voornamelijk
oude buurt met meer 55+‐ers dan kinderen. De kinddichtheid ligt op 5 kinderen per hectare. Met drie
speelplekken wordt de buurt meer dan voorzien en zeker kijkend naar het aantal kinderen per doelgroep
per speelplek scoort de buurt ver boven de benodigde hoeveelheid speelruimte (bijvoorbeeld 28 kinderen
van 5‐9 jaar op 3 formele speelplekken). Zeker in een buurt waarin de informele speelruimte (goed tot zeer
goed) en het woningtypologieën (lage dichtheid, grote tuinen) resulteren in een relatief lagere behoefte
aan speelruimte kan gerust gesteld worden dat Klaarwaterbos meer dan voldoende speelruimte heeft.
Vergelijkbaar met de buurt Centrum‐Oost is er voor de 10‐19 jarigen echter helemaal geen speelruimte in
de buurt aanwezig. Hoewel deze groep niet ontzettend groot is het raadzaam deze constatering mee te
nemen in de advisering en het aanpakken van speelruimte in de buurt.
Kwaliteit – De speelplekken in Klaarwaterbos zijn niet bijzonder uitdagend ingericht. Het plekje aan de
Slangenburg (# 61) springt er bovenuit, deze is ook pas onlangs aangelegd. De twee plekjes in de Hoofdlaan
zijn zeer pover ingericht en bieden maar een beperkte speelwaarde. De informele speelruimte daarentegen
is in deze buurt vrij goed, er ontbreken daadwerkelijk speelaanleidingen die overigens prima zouden
kunnen worden ingepast, maar de brede stoepen, autovrije zones en de toegankelijkheid van het groen
zijn duidelijk positieve punten.
Speelruimtevisie voor Klaarwaterbos: In Klaarwaterbos zou één formele speelplek voldoende zijn voor de
gehele buurt, zowel qua dekking als qua kinderaantallen. De locatie van speelplek # 59 zou hiervoor
uitermate geschikt zijn door zijn centrale ligging en ruimtelijke mogelijkheden. De overige twee
speelplekken kunnen op termijn (locatie # 61 pas in 2023) kunnen worden omgevormd tot informele
speelruimte (# 60) of worden heringericht (# 61) tot bijvoorbeeld een plek voor de oudere kinderen vanaf
10 jaar.
Advies ‐ Voor Klaarwaterbos worden de volgende ingrepen geadviseerd:
# 59_Hoofdlaan:
behouden/herinrichten (traditioneel 0‐9 jaar)
# 60_Hoofdlaan:
omvormen informeel spel (natuurlijk)
# 61_Slangenburg:
behouden/herinrichten (sport 10‐14 jaar)

47

Leidraad Speelruimteplan 14

8.3 REFERENTIES EN SPEELBEELDEN
TRADITIONEEL SPEL
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SPORT EN SPEL
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RAVOTPLEK EN VIEZE KNIEËN
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STEDELIJK INFORMEEL
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NATUURLIJK INFORMEEL

52

Over spelen en ontmoeten, Gemeente Putten

SPEELROUTES
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