Bijlage 2
Richtlijnen/normen beweegspeel- en sportplekken

)

Inhoud
Bijlage 2 .................................................................................................................. 1
Richtlijnen/normen beweeg- speel- en sportplekken ................................................ 1
1. Uitgangssituatie 2019........................................................................................ 2
Kaart Overzicht speel- en sportplekken............................................................. 2
2. Richtlijnen en normen beleidsplan 2008-2018 ..................................................... 3
3. Richtlijnen en normen beweeg- en speelruimtebeleid 2020-2030......................... 3
Kaart: 150 m afstand tot een beweeg- speelplek................................................... 5
Kaart: 400 m tot een wijk- beweegplek ................................................................. 6
Begrippenlijst .......................................................................................................... 7

1

1. Uitgangssituatie 2019
Kaart Overzicht speel- en sportplekken
De bestaande beweeg- en speelplekken zijn te zien op de kaart Speel- en sportplekken 2019 in de
volgende link. https://arcg.is/15P8TG.

voorbeeld van de digitale kaart.
De grotere centrale speel- en sportplekken zijn:
1.

Dorpsweide Valkenburg (hoofdfunctie is “park”: voetbal op gras zonder hekken (ijsbaan),
speeltuin, pannavoetbal en skatebaan)
2. Speelplek naast zwembad Aquamar
3. Westerhaghe Spinozalaan Rijnsburg
4. Speeltuin Valkenburcht, Cohortedreef
5. Sportpark de Krom (trimtoestellen, basketbal, pannavoetbal en klimnet)
6. Ridderpark, natuur/bosspeelplek
7. Boulevard schuin tegenover de witte kerk
8. Panbos (speelvelden, speeltoestellen, trimmen, wandelroutes)
9. Noordduinseweg (skatebaan, trapveld)
10. Molenwijk, Cruijff Court rode plein
11. Duinpark, trapveld achter Salem
12. Park Rijnsoever, sportplek van der Meerhof
Type plek

Aantal 2019

Speel en/ of sportplek (combi)

47

speelplekken

180

TOTAAL

227
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2. Richtlijnen en normen beleidsplan 2008-2018
Het Speelruimtebeleidsplan 2008-2018 geeft voor het eerst een beschrijving en richtlijnen voor de
informele speelruimte. Spelen vindt overal plaats in het openbaar gebied. Vandaar het begrip speel”RUIMTE”. Ook zijn verschillende manieren uitgerekend voor het weergeven van de kwaliteit. Naast de
3% norm voor nieuwbouwwijken waren richtlijnen voor overige aspecten geformuleerd.
In het kort:

Hoeveelheid speelruimte
(kwantitatief)

Formele speelplek

Informele speelplek

3% norm voor nieuwbouw

Minimale score van 2,5 geeft
aan dat er op redelijk veel
plaatsen in de wijk ruimte is
voor spel, zowel in groen als op
verharding

1 speelplek / 100 kinderen

Kwaliteit van speelruimte

Formele speelplek
Speelruimtecoëfficient van
minimaal 66%
Minimaal 60 speelmogelijkheden
per 100 kinderen
Minimale score van 12 voor
kwaliteit

Informele speelplek
Minimale score van 13

Huidig beleid bij nieuwbouw: 3% van het uit te geven gebied voor “wonen” moet beschikbaar zijn voor
formele speel- en sportruimte. Dit staat los van de norm voor groene ruimte en komt daarom bovenop
de ruimteclaim voor informeel bewegen/spelen, groen en andere functies in het openbaar gebied.
-Uitgaande van:



1 speelplek per 100 kinderen, waarmee de loopafstand naar een speelplek op gemiddeld 400 m
ligt,



gemiddelde speelplek van 6 speeltoestellen (als ‘toestel’ geldt ook een hinkelbaan en een
knikkerpot) met per doelgroep gemiddeld 3 toestellen die gevarieerde hoeveelheid
speelmogelijkheden omvatten,



speelruimte voor ‘eigen spel’ , zoals tikkertje of verstoppertje

3. Richtlijnen en normen beweeg- en speelruimtebeleid 2020-2030
In het nieuwe beleid wordt zoveel mogelijk van bovenstaande beproefde richtlijnen
uitgegaan. Aanpassingen zijn dat de kwaliteit niet meer weergegeven wordt in
getallen, maar de onderliggende aspecten komen in een checklist. Zo kunnen ze als
controle instrument dienen binnen planvorming en bij initiatieven.
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Verder wordt de norm: 1 speelplek / 100 kinderen voor bestaande wijken niet meer
gebruikt, maar vervangen voor loopafstanden van 150 meter naar een buurtplek en
400 meter voor het bereiken van een wijk- of bovenwijkse beweeg- speelplek.
Hieronder treft u eerst een samenvatting van de aan dit beleid hangende richtlijnen
en normen. Daarna treft u twee kaarten met loopafstanden. Per speelplek is
berekend welk gebied te bereiken is met een loopafstand van 150 meter voor een
buurtplek en 400 meter lopen voor een wijk- of bovenwijkse plek. Alle gebieden die
binnen de genoemde afstanden te lopen zijn hebben een groene kleur op de kaart.
Deze kaarten zijn slechts een indicatie; doorsteekjes over bijvoorbeeld grasvelden
en kleine paden zijn hierin niet meegenomen.

Hoeveelheid beweegspeelruimte (kwantitatief)

Formele beweeg-speelplek
3% van het uitgegeven gebied
voor “wonen” (m2) rekenen bij
een nieuwbouw-ontwikkeling
(norm)
Minimaal 1 bovenwijkse
beweeg- speelplek per wijk
Loopafstand 400 m naar een
wijk- of bovenwijkse
beweegplek
loopafstand 150 m naar een
buurt-beweeg- speelplek

Informele beweeg- speelplek
Op redelijk veel plaatsen in de
wijk is ruimte voor sport en
spel, zowel in groen als op
verharding bestaande uit:
o parken
o

grasvelden/bosjes

o

bespeelbare straten en
voetpaden
pleinen
zand en/of water

o
o

Kwaliteit van beweegspeelruimte
(zowel bij formeel als
informele plek)

Aantrekkelijk door:

Natuurlijk spelen mogelijk door
aanwezigheid van

o
o
o
o
o
o
o
o

reliëf
Nat / droog
Recht/ krom
Open / gesloten
Zon / schaduw
water en natuur
vlinders en insecten
spelen met natuurlijk
materiaal

Geschikt voor verschillende
doelgroepen
Veilig en bereikbaar
Variatie van (speel)toestellen
Leeftijd van (speel)toestellen
Ruimte voor eigen spel

Een zo optimale inrichting waarbij bovenstaande aspecten gemiddeld aanwezig zijn.
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Kaart: 150 m afstand tot een beweeg- speelplek

5

Kaart: 400 m tot een wijk- beweegplek
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Begrippenlijst
Formele en informele speelruimte
Formele speelruimten zijn ruimten die specifiek voor buitenspelen zijn bestemd en ingericht.
Kinderen en jongeren gebruiken die vaak als ontmoetingsplek en uitvalsbasis. Ze bevatten
sport- en/of speeltoestellen.
Informele speelruimten zijn alle ruimten waar kinderen en jongeren spelen zonder dat deze
ruimten specifiek voor buitenspelen zijn bestemd en ingericht. Het gaat om bijvoorbeeld
trottoirs, rustige straten, parken, plantsoenen, grasvelden en (school)pleinen.

Informeel spelen; spelen op straat

Formeel spelen; spelen in speelterrein

Kwantiteit en kwaliteit
Met kwantiteit van speelruimte wordt bedoeld de mate waarin speelruimte in een gebied
aanwezig is.
Met kwaliteit van speelruimte wordt bedoeld de mate waarin de speelruimte geschikt is voor
het gebruik waarvoor het is bedoeld. Aantrekkelijkheid van de speelruimte is hierin een
belangrijk begrip.
Bovenwijkse beweeg- speelplek
Een bovenwijkse voorziening is een plek die gebruikt wordt door mensen vanuit meerdere
wijken en gebieden. De grote speeltuinen, zoals Westerhaghe en De Valkenburcht, vallen
hieronder.
Wijk- beweegplek
Op wijkniveau bevinden zich speel- en beweegruimten die geschikt zijn voor alle
doelgroepen. Naast de formele toestellen is hier ook ruimte voor vrij spel. Deze plekken zijn
groter dan buurt-beweegplekken.
Buurt- beweeg- speelplek
Een ruimte dichtbij huis waar bewogen en gespeeld kan worden, met (speel)toestellen.
Multifunctioneel sportveld
Openbaar sportveld, waarbij voorzieningen aanwezig zijn voor het uitvoeren van meerdere
soorten van sport.
Multifunctioneel speeltoestel
Een speeltoestel waarbij aan één toestel meerdere acties te doen zijn, zoals bijvoorbeeld
glijden, klimmen, schommelen, verstoppen en fantasiespel.
Beweegparcours
Route voor hardlopen of wandelen, al dan niet met bewegwijzering of fysieke elementen
zoals trimtoestellen.
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