
Bewonersontwerp speel-
plekken Staatsliedenbuurt 

(Vijver) 
Workshop Spelen 27 november 2009 

 
Op 27 november 2009 werd een workshop Spelen georganiseerd voor de speelplek aan de 
vijver. Uitgenodigd waren de bewoners van de flat aan de Van Houtenlaan. Er hadden zich 
vier bewoners aangemeld voor deze workshop, waarvan een bewoner op het laatste moment 
heeft afgezegd. De speelplek is bedoeld voor de jeugd van 0-6 en van 6-12 jaar. Leanne 
Wijsman van de gemeente hield een korte inleiding en Bart Bordes was aanwezig namens DN 
Urbland. Hieronder vindt u de opmerkingen die eerder werden ontvangen in e-mails en de 
plattegrond met toelichting (het bewonersontwerp).  
 
 

Deelplan 2 
Nr Beschrijving 

Binnengekomen e-mail voordat de workshop werd gehouden 

 Van Houtenlaan / Vijver   

1. Er wordt vooral veel gevoetbald door kinderen onder en ook boven de twaalf jaar op deze  
speelplek.Kortom alle leeftijden komen hier voetballen. Dat moet wel blijven. 

2. Hiernaast zorgt het spinneweb (klimnet) voor de nodige variatie. Deze wordt vooral door 
kinderen onder de twaalf jaar beklommen. Ook dit klimnet moet zeker blijven 

3. Hiernaast staat er nog een huisje voor de allerkleinsten. Deze is vaak erg vies van bin-
nen. Ik denk dat die niet echt gemist zal worden hier. 

4. Dan is er nog een duikelrek. Dat wordt weleens gebruikt. 
5. Wat er nog bij zou kunnen, denk ik, is een soort van basketbalnet 
6. Verder zou het leuk zijn om ook bij de vijver iets voor de jeugd te maken. Een heen- en 

weer bootje (zoals in het speelbos van Zoetermeer te vinden is) 
 
 



 
 
 
Algemene opmerkingen tijdens de workshop 

a) De stenen ondergrond wijzigen in gras en schors (bij de toestellen). 
b) De haag tussen speelplek en vijver handhaven (niet aangegeven op het ontwerp).  
c) De mogelijkheid van voetballen moet blijven. Er is veel behoefte aan, ook voor jon-

gens rond de 12 jaar.  
d) De Spin (ook wel draadcircus genoemd) moet blijven; het is een uitdagend en veel ge-

bruikt toestel. 
e) Meer van de beschikbare ruimte gebruiken voor de speelplek, met name de ruimte tus-

sen de bomen en de sloot bij de speelplek trekken. 
f) Voldoende bankjes (denk om bezonning) en gelegenheid om fietsen te plaatsen. Deze 

worden nu op verschillende plaatsen neergesmeten.  
 
De betekenis van de cijfers op het ontwerp zijn:  

1.  Toegang tot speelveld met voetbaldoeltjes (de grootte van de huidige, maar 
wel in een betere staat)  

2.  Fietsenrek / standaards 
3.  Muurtje met getekend doel (met de bedoeling dat er geen ballen tegen de flat 

aankomen) 
4.  Afrastering met laag hek, haag of combinatie hiervan 
5.  Bestaande bomen. Verzoek om in ieder geval de boom die het dichtste tegen 

de flat staat te verwijderen; niet alleen neemt deze veel licht weg, maar be-
lemmert ook het toezicht op de spelende kinderen vanuit de flat. 

6.  Spin / draadcircus  
7.  Bankjes en prullenbakken 
8.  Tuimelrek (2 hoogtes) zoals er nu staat 

 
9.  

Speelplek voor de kleintjes (op het ontwerp de gele ondergrond) door een 
natuurlijke afscheiding met de rest minder kans op verdringing door oudere 
jeugd. 

10.  2 persoonsschommel (grote en kleine) voor 0-6 en 6-12 jaar 
11.  Bankjes en prullenbakken 



12.  Klimhuisje met glijbaan 
13.  Pad rondom de spin en de speelplek voor de kleintjes. Ook toegankelijk voor 

bijvoorbeeld kinderwagens en rollators. Inrichten als eerste “verkeersleer-
weg” voor kinderen 

14.  Fietsenrek / standaards 
15.  Afscheiding met de Thorbeckelaan (haag en/of hek) 

 


