
 

 

Bewonersontwerp speelplek  

Pasteurlaan   
Workshop Spelen Geleerdenbuurt 13 mei 2008  

 

Hieronder staat het bewonersontwerp van de speelplek aan de Pasteurlaan. Dit ontwerp is 

gebaseerd op het werk van de bewoners tijdens de workshop Spelen op 13 mei 2008. Het ontwerp is 

aangevuld met het commentaar van de werkgroep naar aanleiding van het concept VO 

Geleerdenbuurt van 7 mei 2009. Het is mogelijk dat in het concept VO van 21 mei 2009 al enige van 

onderstaande opmerkingen is verwerkt. Het commentaar is in groen aangegeven; zaken die we in 

het concept VO van 7 mei missen zijn bovendien vet gedrukt.  

 

 

De opmerkingen in zwart zijn de opmerkingen van de bewoners gemaakt tijdens (of ingestuurd na) 

de bewonersbijeenkomst Geleerdenbuurt op 25 mei 2009. In rood is de reactie van Urbland. 

D)  SPELEN   

1 Voorkeur voor speeltoestellen van natuurlijke materialen en het veld omzomen met hoger groen 

dan thans i.v.m. de veiligheid. 

Speeltoestellen worden van natuurlijke materialen gemaakt.  

Hoger groen komt de veiligheid niet ten goede (verminderde sociale controle).  

2 Geen stoepen rondom speelveld t.k.v. groen. 



Dat is ook niet aan de orde. 

3 Het speelterrein is ca. 10 jaar geleden opnieuw ingericht en voldoet nog aan de eisen van deze tijd. 

Opnieuw inrichten is dus verspilling. 

Ook het speelterrein moet worden opgehoogd en zal dus opnieuw moeten worden ingericht. Wel 

worden de aanwezige toestellen gehandhaafd.  

4 De groenstrook rondom het speelterrein dient ook om (voet)ballen tegen te houden. Daarom geen 

struiken met stekels of prikkels die laag bij het gras zijn en naar het trottoir oplopen. 

Akkoord 

5 Toegang tot het speelveld op de kruising Einsteinlaan/Dunantlaan is groot. Daardoor kunnen ballen 

over de weg raken met gevaarlijke situaties van dien. 

Toegang  wordt versmald (tekening, 9). 

6 In het ontwerp van het speelterrein zijn enige voorstellen van bewoners niet overgenomen. 

Waarom niet? 

Aangezien de ruimte beperkt is, moest een afweging worden gemaakt. 

7  De situatie rondom het transformatorhuisje verbeteren i.v.m. veiligheid. 

Rondom het transformatorhuisje wordt een haag geplant. (Gemeente: toegankelijkheid 

transformatorhuisje voldoende?) 

8 Pas op dat het speelterrein een populaire plek wordt voor “hangjongeren”. 

Reactie gemeente 

9 De heuveltjes op het grotere balspeelveld beperken de functie ervan. Bovendien bevorderen zij 

ongewenst gedrag door verminderen van sociale controle. 

Vanuit bewoners en wijkvereniging is uitdrukkelijk gevraagd om het plaatsen van heuveltjes. De 

hoogte blijft beperkt. 

10 Graag een extra opening aan de zuidwest kant van het speelterrein en het behouden van de 

tafeltennistafel. 

Zie vraag 5. Aangezien de ruimte beperkt is, moest een afweging tussen de verschillende 

bewonerswensen worden gemaakt. 

 
 
 
 (Onderstaande cijfers verwijzen naar de nummers op de tekening) 

Nr Beschrijving 
1 Groenstrook  

Mag wat breder (dan die nu is) 
Met speelelementen, oude omgevallen boom, schelpenpaadjes 
De groenstrook heeft tevens als functie om (voet)ballen tegen te houden. Dat betekent dat het 
groen toegankelijk moet zijn (geen prikstruiken), om een bal te kunnen pakken, dus laag bij het 
gras en naar het trottoir toe oplopend.  Waarom geen liggende boomstam of iets 
vergelijkbaars?  
Zie eerdere reactie 



2 Verhoging met gras, l à 1,5 meter hoog, glooiend. Het gras loopt door. 
Is gehonoreerd, leuk dat je aan beide zijden van het grondlichaam kunt zitten en dat deze niet direct 
tegen de grens van de speeltuin is aangezet. 

3 Voetbalveldje wordt iets kleiner dan het bestaande veld. 
Het bestaande veld wordt kleiner, dat is prima. We hebben vraagtekens bij de afscheiding met de 
kruising Einsteinlaan/ Dunantlaan. Bij de toegang naar het trottoir mogen kinderen niet zo 
maar de straat op kunnen rennen. Ook daar is een “ballenremmer” gewenst. Zie eerdere reactie 

4 Doorgang: verbindt Einsteinlaan met de Pasteurlaan. Dit pad schuift op naar rechts (vergeleken met 
het huidige pad). 
het wordt een kronkelpad (om fietsdoorgang te ontmoedigen).  
moet wel breed genoeg worden voor rolstoelen, rollators en wandelwagens.  
in het midden van het pad een rond pleintje met een kastanjeboom. 
Prima! 

5 Kastanjeboom met daaromheen bankjes (zoals bij de Jozefschool). Op Einsteinlaan 8 staat een 
kastanjeboom die al groot is. Kan deze verplaatst worden? Met prullenbakken 
De werkgroep is het eens met de beslissing dat er geen bank rondom de boom komt. Dat staat wel 
romantisch maar nodigt door zijn vorm niet uit om samen te praten.  
De bankjes hebben drie functies:  
Zitgelegenheid voor ouders die toezicht houden  
Gelegenheid voor buurtbewoners om samen te komen.  
Natuurlijke barrière voor fietsers en brommers. 
Graag de plaatsing van de bankjes hierop nalopen. Ook enkele bankjes zonder rugleuning 
overwegen.  Wordt nog nader bekeken. De keuze van de bankjes is door de gemeente 

voorgeschreven. Bankjes zonder rugleuning zijn minder prettig voor ouderen.  
6 voetbaldoel met aan de andere kant een basket. 6.a zijn de voetbaldoeltjes 

Waarom is de basket er niet gekomen? 
Daar is geen ruimte meer voor. Wellicht op een garagepleintje neerzetten?  

7 3 rekstokken (zoals de huidige). 
Prima, de drie rekstokken worden behouden. 

8 2 grote schommels (zoals de huidige) 
Prima! 

9 fiets (cross) pad rond de 'kleine' speeltuin (ook geschikt voor 3-wielers) met ribbeltegels met 
hoogteverschilletjes met speelse bochten. 
Waarom komt deze niet terug in het ontwerp? Dit was een van de speerpunten van het 
bewonersontwerp. 
Zie 10.  

10 heuvel met 
glijbaan; trap; 2 pijpen waar kinderen doorheen kunnen kruipen erdoorheen - Bedoeld voor kinderen 
van 0-9 jaar. 
De glijbaan komt er, maar waarom de pijpen niet? Een dergelijk speeltuig komt in de rest van 
de wijk niet voor en ook dit was een van de speerpunten van de bewoners. Er is zelfs een apart 
model van gemaakt. Als dit veilig genoeg is, kunnen we dit doen.  Een combinatie met een 

fietscrosspad leidt tot onveilige situaties. 
11 combinatierek (5-9 jaar) met: glijden; klimmen; verbeelding. 

Het bestaande speelattribuut wordt behouden. 
12 fantasie open huisje met bv. bankjes en tafeltje erin (0-5 jaar). Mag ook een auto, brandweerauto oid 

zijn. 
Prima! Volgens het concept VO wordt een houten huisje met schuin dak geplaatst.  

13 1 schommel (met een mand): voor baby's, kleine kinderen en gehandicapten. 
Wordt niet gehonoreerd  

14 Combinatiebankje (je kunt 2 kanten uit kijken): met prullenbakken.  
Zie opmerkingen bij 5 

15 Bankjes (met prullenbakken). 
Zie opmerkingen bij 5 

16 Doorgang. 
Het is verstandig een afscheiding te maken voor plotseling overstekenden ballen en kinderen. Zie ook 
3 

17 Hek bij het transformatorhuisje (met de bedoeling dat kinderen niet de straat op kunnen rennen).  
Reactie. Bij de keuze tussen “Speels” (speels groen) en “Veilig” is  gekozen voor “Veilig”. Een hek 



achter het trafohuisje is niet mogelijk, vanwege de toegangsdeuren ervan. Speels groen is wel 
bedacht aan de andere kant van de speelplek. 
Is de afscheiding voldoende om te voorkomen dat kinderen hier de speelplek kunnen verlaten.  
In overleg met de gemeente nader te bekijken.. 

18 Algemeen: 
Bij alle banken prullenbakken en verlichting, (tegen vandalisme).  
Een groene heg rond de hele speeltuin (De ligusterheg is goed, maar de haag rond het voetbalveld is 
niet dicht genoeg)  
Rond de 'kleine' speeltuin geen doorgang. 
Maatregelen met hek of haag vinden we niet terug (soort, dichtheid, hoogte). Waarom is geen 
(antivandalisme-) verlichting op de speelplek, waar bewoners om hebben gevraagd?  
Andere mensen zijn juist huiverig voor verlichting bij speelplekken omdat dit hangjongeren kan 

aantrekken. Reactie gemeente?  
Zorg ervoor dat de bestrating tussen speelplek en straat duidelijk verschilt. Boodschap van 
ouders aan kinderen: dit is de grens, hier binnen blijven.  
De haag rondom de speeltuin vormt een duidelijke grens. 

21 De ruimte rondom het transformatorhuisje is een mooie plek om verstoppertje te spelen 
22 Een idee: geef de speelplek een naam 

Een wedstrijd uitschrijven! 
Een goed plan! Wellicht voor de officiële opening van de nieuwe speeltuin?  

  
 

 

 


