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VOORWOORD 

In dit speelruimteplan willen we u enthousiast maken voor spelen, sporten en ontmoeten in de openbare 
ruimte. Er liggen heel veel kansen in Dronten! Er zijn grote centrale plekken waar jong en oud zich 
kunnen uitleven in sporten en spelen. Er is groen waar kinderen verstoppertje spelen, hutten bouwen 
en een crossterreintje maken. Er zijn collega’s die alle ideeën over buiten spelen of sporten van 
kinderen of u samen tot een goed resultaat brengen.  

Kinderen spelen om te leren, om te ontspannen en om veel plezier met elkaar te hebben! Het is 
vanzelfsprekend haast dat kinderen buiten zijn en daar spelen. Belemmeringen zijn te weinig uitdaging 
op de speelplekken, maar ook te weinig tijd of binnen activiteiten die aantrekkelijker zijn (zoals games 
spelen).  

We willen iedereen verleiden om meer gebruik te maken van onze mooie openbare ruimte. Er is veel 
ruimte. Waar we iets kunnen verbeteren aan de inrichting om die ruimte voor een grote groep 
aantrekkelijk te maken zullen we dat doen. Uit de rondgangen en gesprekken met kinderen en jongeren 
bleek dat op enkele punten in onze gemeente we zeker iets kunnen verbeteren. Ook volwassen 
bewoners hebben ons ideeën en wensen meegegeven in een enquête. Daarnaast heeft een brede 
groep aan professionals, waaronder jeugdwerk en de politie, ons geholpen om na te denken waar en 
hoe we het beter kunnen doen. Dit hebben we vastgelegd in onze visie.  

Klik op de knoppen in de kop van iedere pagina om naar de verschillende onderdelen van dit plan te 
gaan. Op veel plekken in de tekst vind je een link naar een filmpje of een website met meer informatie. 

Iedereen veel leesplezier, maar vooral veel speelplezier gewenst!  

Wethouder Ton van Amerongen en wethouder Jaap Oosterveld 
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1. SAMENVATTING 
In de komende beleidsperiode willen we van formele naar meer informele speelruimte! Op formele 
speelplekken komt ruimte om de natuur te ontdekken en het landschap te ervaren. De openbare ruimte 
krijgt waar mogelijk meer speelwaarde voor kinderen. Want we willen: 

Mensen verleiden tot samen buiten bewegen! 

 
Met ruimte voor spelen, sporten en ontmoeten op speelplekken die zelfstandig te bereiken zijn 
voor kinderen en uitdagend zijn ingericht. Ontmoetingspunten in de buurt waar ouders, grootouders en 
andere omwonenden ook kunnen ontspannen, sporten en ontmoeten.  

Met ruimte voor uitdaging en creativiteit, op speelplekken en daarbuiten door aanwezigheid van 
natuurlijke materialen, hoge kwaliteit speelvoorzieningen en ruimte om zelf invulling te geven aan 
activiteiten. De openbare ruimte is groen, ligt om de hoek van iedere woning en is veilig. 

Met ruimte voor samenwerking met gebruikers en bewoners zodat iedereen actief kan meewerken 
aan een hoge kwaliteit speelruimte, zich betrokken voelt en meer waarde gaat hechten aan 
samenwerking en de ruimte. Hierin werken we met alle teams van de gemeente en andere organisaties 
samen. 

Met ruimte voor eigen activiteiten en games omdat mensen andere mensen aantrekken. Samen 
activiteiten ondernemen versterkt het gebruik van de openbare ruimte, zorgt voor meer kennis over die 
openbare ruimte en kan op termijn de zorgzaamheid voor elkaar vergroten. 

Met ruimte voor jongeren zodat zij zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving en geen overlast 
veroorzaken. Jongeren willen uitgedaagd worden met een afwisselende inrichting maar ook 
omwonenden op hun gemak stellen.  

Met ruimte voor duurzaamheid omdat we een goede toekomst voor onze kinderen willen.  

Dit betekent voor Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant kwalitatief betere speelplekken, zie de 
analyse. Voor de gemeente betekent dit minder beheer- en vervangingskosten op korte en lange 
termijn. Laten we overgaan tot actie!  

 

Filmpje samenvatting 
speelruimteplan 

https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
https://www.youtube.com/watch?v=8ClREMDnxys
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2. MENSEN VERLEIDEN TOT SAMEN BUITEN BEWEGEN!  
Gemeente Dronten wil uitdagende speel-, sport- en ontmoetingsplekken bieden. Hierbij staat de 
creativiteit van gebruikers voorop. Op deze manier wil zij kinderen, jongeren en volwassenen verleiden 
om naar buiten te gaan en steeds meer te ontdekken. Kinderen die buiten spelen ontwikkelen zichzelf 
tot evenwichtige volwassenen. Zowel dicht bij huis als verder weg is ruimte nodig, zodat een netwerk 
van speel- en beweegzones ontstaat. We werken samen met kinderen, jongeren en volwassenen bij 
aanpassingen in speelruimte. Via georganiseerde activiteiten, social media en games wordt de 
doelgroep geprikkeld om buiten te spelen. 

2.1. Ruimte voor spelen, sporten en ontmoeten op speelplekken 
Spelen is ontmoeten. Jeugdigen spelen samen op de grote centrale plekken waar veel te beleven is. 
Centrale plekken zijn tegelijkertijd voor bewoners uit de omliggende buurt een ontmoetingspunt. Wij 
zorgen dat kinderen en jeugdigen binnen 5 minuten lopen van huis een centrale plek vinden. Kinderen 
jonger dan 6 jaar mogen minder ver van huis. Per buurt zorgen wij dat er aanvullende steunplekken 
zijn op basis van de richtlijn spreiding spelen. Een steunplek is nodig als er veel kinderen wonen, de 
afstanden groot zijn of er veel barrières zijn. Soms zijn er plekken nodig met een functie die voor de 
hele kern of zelfs daarbuiten aantrekkingskracht hebben: de bovenwijkse plekken. Bijvoorbeeld een 
skatepark wordt gemaakt voor een hele kern. Daarbuiten bieden wij openbare ruimte waar kinderen 
kunnen struinen op veldjes, in bosjes, op pleintjes en achterpaden en waar zij hun eigen spel bedenken 
en uitvoeren. 

Dronten goed op weg met uitdagende centrale plekken 
De gemeente heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in grote centrale speelplekken met veel uitdaging. 
Voorbeelden zijn de Morgen in Dronten Zuid, Smedengilde in Dronten West, De Greente in Swifterbant 
en Noaberpark in Biddinghuizen. Deze plekken worden gewaardeerd door jong en oud. Dit is terug te 
zien in de gemiddelde inventariswaarde per kind. Die bedraagt € 375 in de gemeente Dronten ten 
opzichte van € 250 landelijk.  

  

Goed gebruikte centrale speelplek in Dronten 
Zuid 

 

 
 

Richtlijn spreiding spelen, schoolpleinen 
meegeteld voor de jeugd: 

Doelgroep 
Kinderen  
(0 t/m 5 jaar) 

Jeugdigen  
(6 t/m 11 jaar) 

Aantal woon-
achtig 

15 - 30 kinderen 55 - 70 jeugdigen 

Actieradius 100 - 150 m  300 - 400 m 

Oppervlakte 100 - 500 m2 500 - 2.000 m2 

Speelwaarde 35 mogelijkheden 50 mogelijkheden 

 

Goed gebruikte centrale speelplek in Dronten 
West 

> 
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2.2. Ruimte voor uitdaging en creativiteit, op speelplekken en daarbuiten 
Afwisselend spel is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en met losse natuurlijke materialen 
verdiept het spel zich. Wij zorgen voor speelplekken met een hoge kwaliteit waar veel 
speelmogelijkheden zijn. Ons uitgangspunt is de Spikkel. Op speelplekken moet je vies kunnen worden, 
krijten, met takken spelen, hutten bouwen, zelf speelgoed meenemen, glijden, met een bal spelen en 
nog 50 andere dingen kunnen doen. Wij zorgen dat de centrale speelplekken toegankelijk zijn en 
speelwaarde hebben voor alle kinderen, ook voor kinderen met een handicap. De inrichting moet de 
doelgroep en bewoners stimuleren om zelf spel- en sportactiviteiten te organiseren. Divers groen 
(bomen, struiken, gazon) biedt veel speelmogelijkheden en verandert gedurende de seizoenen, is 
duurzaam, boeit kinderen en heeft grote gezondheidsvoordelen. Wij geven daarom ruimte aan natuur 
en natuurbelevenis. Kinderen en jeugdigen vragen heel duidelijk om te mogen spelen in het groen. 

Kinderen en jeugd maken bij het vrije creatieve spel het meest gebruik van de beschikbare openbare 
ruimte. Ruimte voor spelen, sporten en ontmoeten is te vinden in eigen tuin, gaat door op de stoep voor 
het huis, gaat verder in het buurtbosje tot en met de speelplek. Waar mogelijk verbeteren wij de 
speelwaarde van openbare ruimte in bestaande buurten. De uitgangspunten in het groenbeleidsplan 
vormen daarbij de basis. Bij nieuwbouwprojecten hanteren wij de volgende richtlijnen: 

Doelgroep Kinderen Jeugd Jongeren 

Omvang  20 m2 per kind 100 m2 per 5 jeugdigen 1 plek per 15 jongeren 

Ligging aangrenzend aan woning eind van de straat in eigen wijk 

Invulling verharding en gras 
50% divers verharding, 
50% divers groen (bomen, 
struiken en gras) 

diverse zitaanleidingen 

Dronten heeft veel groene openbare ruimte met veel speelwaarde, speelplekken kunnen beter 
In Dronten Zuid, Midden en Noord, Swifterbant en Biddinghuizen is veel groene openbare ruimte met 
hoge diversiteit en goede speelkwaliteit. Langs de randen liggen bossen en binnen de buurten zijn 
ruime grasveldjes met bosjes aanwezig, hier speelt de jeugd veel. Veelal is de openbare ruimte 
bereikbaar met stoepen zodat kinderen zich binnen een huizenblok zelfstandig kunnen verplaatsen. Op 
korte afstand zijn waterkanten waar de jeugd vist en vlotten bouwt. Op speelplekken in Dronten West, 
maar ook elders in de gemeente, vraagt de jeugd naar meer speelgroen voor meer speelwaarde. 

Ruimte voor natuur- en natuurbelevenis in 
Biddinghuizen 

Openbaar groen heeft veel speelwaarde voor 
kinderen in Dronten. 

> 
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2.3. Ruimte voor samenwerking met gebruikers en bewoners 
De gebruiker staat centraal. Speelplekken zijn aangelegd voor de doelgroep kinderen (0 t/m 5 jaar), 
jeugd (6 t/m 11 jaar) en jongeren (12 t/m 18 jaar) met een doorkijk naar volwassenen en senioren. De 
doelgroep moet actief betrokken zijn bij renovatie of aanleg van speelplekken. Wij geven de doelgroep 
de grootste invloed. De tweede kring vormen de ouders en omwonenden. In de derde kring bevinden 
zich de professionals vanuit scholen, wijkagenten, projectontwikkelaar en woningbouwcoöperatie. In 
de nevenstaande tabel is te zien welke doelgroep bij welke werkzaamheden betrokken wordt en 
hoeveel invloed elke groep heeft.  

Bewoners die zelf een plek onderhouden voelen zich meer betrokken, gaan er vaker heen en werken 
actief mee aan een betere kwaliteit. Wij vragen bewoners betrokken te zijn door gebreken te melden 
via onze website en mee te werken aan onderhoud. Bewoners kunnen zelf ook speelplekken 
onderhouden, zij doen dit via Samen Actief. Om  de acties uit dit plan goed uit te voeren is het 
noodzakelijk dat verschillende teams binnen de gemeente goed samenwerken, ook financieel. 

2.4. Ruimte voor eigen activiteiten en games 
Mensen trekken mensen aan. Met de organisatie van activiteiten en games (bijvoorbeeld Pokémon go 
en Jachtseizoen) stimuleer je de doelgroep om naar buiten te gaan. Wij blijven eigen initiatieven actief 
stimuleren zoals buurtfeesten, straatspeeldagen, huttenbouwweken en zeepkistenraces. Wij maken het 
eenvoudig om zonder vergunning, wel met meldingsplicht, een klein evenement te organiseren. Wij 
maken het gemakkelijk om binnen vier weken een activiteitensubsidie aan te vragen voor een klein 
evenement. Wij bieden steun aan initiatieven van bewoners om plekken als speel-, sport- of 
ontmoetingsplek in te richten, wij geven daarbij voorrang aan initiatieven die de waarde van de natuur 
vooropstellen. Wij geven ruimte aan ontwikkelaars van buitenspeelgames om in onze gemeente aan 
de slag te gaan. Wij zorgen dat via social media aan grote en kleine evenementen in de openbare 
ruimte in de gemeente bekendheid wordt gegeven.  

  

 
 

Straatspeeldag Swifterbant 
(bron:www.destentor.nl) 

Participatie doelgroepen en mate van 
invloed: 

 

Kinderen
Ouders en 

omwonenden
Professionals

Speelruimteplan adviseren n.v.t. adviseren

Locatiebepaling adviseren adviseren coproduceren

Inrichting speelplek meebeslissen adviseren adviseren

Technisch onderhoud informeren informeren informeren

Meldingen schade mee beslissen mee beslissen mee beslissen

Onderhoud speelplek mee beslissen mee beslissen informeren

> 

https://www.dronten.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=297&mNch=yea62ysw48
https://www.facebook.com/SamenActiefDronten/videos/vb.691983414148582/1855373587809553/?type=2&theater
https://vimeo.com/174328081
https://www.youtube.com/watch?v=xn1cY3xvyiw
https://www.google.nl/search?q=buurtfeest&rlz=1C1CAFB_enNL600NL600&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjSuviVtPXYAhXDGuwKHQUqDJEQ_AUIKSgB&biw=1164&bih=848#imgdii=vwQL8ULywlk1XM:&imgrc=bfNFlwo7KWAKPM:
https://www.google.nl/search?q=straatspeeldag&rlz=1C1CAFB_enNL600NL600&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjahO6_tvXYAhUBDuwKHb-JBI4Q_AUICigB&biw=1164&bih=848
https://www.google.nl/search?rlz=1C1CAFB_enNL600NL600&biw=1164&bih=848&tbm=isch&sa=1&ei=ZQJrWprzJsmMkgXKu7KICg&q=huttenbouw-week&oq=huttenbouw-week&gs_l=psy-ab.3...18276.18276.0.18874.1.1.0.0.0.0.74.74.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.eCQ7obDwCRM
https://www.google.nl/search?rlz=1C1CAFB_enNL600NL600&biw=1164&bih=848&tbm=isch&sa=1&ei=mAJrWqXsOc-dsAem6qzgCA&q=zeepkistenrace&oq=zeepkisten&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i30k1l3j0i24k1.12095.15397.0.17366.14.9.2.3.3.0.132.730.8j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.14.742...0i67k1.0.b8rdBnwwqIs
https://www.dronten.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=739&mNch=d6igxcmdpq
https://twitter.com/volgdronten?lang=en
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2.5. Ruimte voor jongeren 
Jongeren ouder dan 12 hebben behoefte aan plekken waar zij kunnen ontmoeten en sporten. Een 
tekort aan geplande voorzieningen voor jongeren veroorzaakt dat zij gaan hangen op plekken waar dit 
niet gewenst is (kleine speelplekjes, schoolpleinen, gebouwen met luifels, enzovoorts). Wij zorgen voor 
voldoende jongerenplekken met veel kwaliteit en afwisseling, zie richtlijn sport- en ontmoetingsplekken. 
Jongeren willen uitgedaagd worden met inrichting die voor verschillende street sports (bijvoorbeeld 
bmx, street tennis, breakdance, skaten of free running) en traditionele sporten gebruikt kan worden. 
Hierdoor behoudt een plek voor langere tijd aantrekkingskracht. Het is ook belangrijk dat de plek 
dusdanig ligt dat gebruikers en omwonenden hier op hun gemak zijn. Een nauwe samenwerking met 
jongerenwerk is cruciaal om dit tot een succes te maken.  

Dronten heeft een groot netwerk voor organisatie van activiteiten 
In Dronten zijn er veel organisaties die voor de doelgroep en / of bewoners mogelijkheden bieden om 
samen activiteiten te organiseren. Jongerenwerk , sportbuurtcoaches en Samen Actief organiseren ook 
zelf activiteiten en laten van zich horen op social media waar activiteiten gepromoot worden. 

2.6. Ruimte voor duurzaamheid  
Wie duurzaam te werk gaat heeft de toekomst. Speel-, sport- en ontmoetingsruimte vullen we duurzaam 
in. Toestellen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Materialen worden waar mogelijk opnieuw ingezet 
voor spelen, een voorbeeld hiervan is omgevallen bomen gebruiken als speelaanleiding. We gebruiken 
verder toestellen met een lange levensduur en kiezen ervoor om soms een speeltoestel te verplaatsen 
bij veranderende behoeftes. Bij alle speelplekken betrekken we de natuur en de speelmogelijkheden 
van het landschap om zo kinderen de waarde mee te geven dat natuur belangrijk en 
beschermingswaardig is. We sluiten aan op de visienota ‘Duurzaam Dronten’.  
 

Richtlijnen spreiding sport- en ontmoeting: 

Type plek 
Aantal woon-
achtig 

Sport- en ont-
moetwaarde 

What's up 
1 plek per 50 
jongeren 

zitten & kort ver-
blijven kleine 
groep 

Stay Around 

1 plek per 80 
jongeren vaak in 
combinatie met 
sportplek 

zitten & verblij-
ven groep vroeg 
in avond in alle 
seizoenen 

Playground 
1 plek per 100 
jeugdigen en 
jongeren 

sporten, zitten, 
verblijven groep 
vroeg in avond in 
alle seizoenen, 
1500 – 3400 m2 

No Problem 
 

1 plek per 500 
jongeren 

zitten & verblij-
ven grote groep 
tot laat in avond 
in alle seizoenen 

 
 

Sport- en ontmoetingsplek jongeren met 
veel uitdaging 

https://vimeo.com/27822770
https://vimeo.com/87403106
https://vimeo.com/6666692
https://vimeo.com/84941711
https://vimeo.com/85658077
https://www.meerpaal.nl/welzijn/activiteiten-voor-jongeren/
https://www.sportindronten.nl/
https://www.facebook.com/SamenActiefDronten/?ref=page_internal
https://twitter.com/sportindronten
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3. ANALYSE SPEELRUIMTE 
Voor het opstellen van dit plan hebben basisschoolleerlingen ons rondgeleid door de buurt, hebben 
jongeren met ons gesproken over hun wensen en hebben verschillende kinderen en bewoners 
enquêtes ingevuld, zie de bijlage. Verder heeft een brede groep van zowel gemeentelijke als externe 
professionals bijgedragen aan de uitwerking van dit plan. 

3.1. Demografische ontwikkeling gemeente  
Het aantal kinderen en jeugdigen is ondanks nieuwbouw tussen 2007 en 2017 afgenomen, met ruim 
480 kinderen en 470 jeugdigen. Het aantal jongeren zit nu op zijn top met bijna 4.000 jongeren. Over 5 
tot 10 jaar neemt dit aantal weer af richting de 3.000 gezien het huidige aantal kinderen en jeugdigen. 
Door de nieuwbouw in Dronten West is het te verwachten dat daar de komende jaren het aantal 
kinderen, jeugdigen en jongeren gaat toenemen.  

3.2. Opbouw analyse kinderen en jeugd 
Per kern is een analyse gemaakt van het aantal kinderen en jeugd per speelbuurt. De 
speelbuurten zijn in kaart gebracht met de barrières die kinderen en jeugd tegenkomen. Wegen 

buiten de 30 kilometerzone, water en grote groengebieden vormen voor kinderen tot circa 8 jaar een 
barrière bij het zelfstandig verplaatsen. In de analyse is bepaald welke speelbuurten er binnen de 
kernen zijn. Per speelbuurt is bepaald wat volgens de richtlijnen de spreiding moet zijn van de 
speelplekken.  

 Is er in de kern voldoende kwaliteit van de openbare ruimte voor kinderen en jeugdigen? Hierbij 
is erop gelet of de richtlijnen voor openbare ruimte worden behaald. Voor kinderen moet er 

aangrenzend aan de woning voldoende ruimte zijn op de stoep en achterpaden. Voor de jeugd moeten 
er veldjes en pleintjes zijn waar ze samen kunnen spelen, struiken waarin verstopt kan worden en 
bomen waarin geklommen kan worden.  

 De hoeveelheid en de kwaliteit van de centrale- en steunplekken zijn vervolgens onderzocht. De 
plekken zijn beoordeeld aan de hand van de Spikkel. Voor elke plek is een advies voor toekomstige 
ontwikkeling opgenomen in de bijlage. Daarnaast zijn de belangrijkste acties in kaart weergegeven.  

 Per kern is kort omschreven wat de belangrijkste speerpunten zijn voor de komende 10 jaar. Dit 
gaat zowel over de openbare ruimte als over de centrale plekken en steunplekken.  

3.3. Opbouw analyse jongeren 
Omdat jongeren een grotere actieradius hebben is voor hen een aparte analyse gemaakt. Zodra 
jongeren naar de middelbare school gaan, gaan ze zelfstandig naar andere kernen in de gemeente, 
vertellen zij. In de analyse is bekeken of er voldoende What’s Upplekken aanwezig zijn volgens de 
richtlijnen. Vervolgens is een analyse gemaakt van de hoeveelheid en kwaliteit van de Stay Around en 
No Problemplekken, samen met de hoeveelheid en kwaliteit van de Playgrounds.  
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3.4. Analyse per kern 
Op hoofdlijnen staan in de analyses per kern de belangrijkste speerpunten voor spelen, sporten en 
ontmoeten. Een actiepunt is om op onze website per plek een omschrijving van de toekomstige 
inrichting te geven. In de bijlage staat tevens een uitgebreide analyse per speelbuurt.  
  

SWIFTERBANT > 
 
 

DRONTEN > 
 
 

BIDDINGHUIZEN > 
 
 

 

 
 

https://www.dronten.nl/mozard/!suite05.scherm1428?mNch=kh4yg8bdic
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3.5. Analyse Dronten kinderen en jeugdigen 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 De meeste buurten in Dronten beschikken 
over voldoende informele speelruimte. Er is veel 
groen waar kinderen kunnen bloemen plukken, 
een balletje trappen of hutten bouwen. Ook zijn 
er in deze buurten voldoende zelfstandige ver-
plaatsingsmogelijkheden langs de stoepen. Ver-
der zijn er een aantal waterwegen waar kinderen 
vanaf 7 à 8 jaar in de zomer kunnen vissen of 
bootje varen. In Dronten als geheel is er een af-
name van ruim 700 kinderen en jeugdigen te zien 
tussen 2007 en nu. In de wijken Noord en Zuid is 
het aantal kinderen en jeugdigen afgenomen met 
iets minder dan 900, in de nieuwbouwwijk West 
is het aantal kinderen en jeugdigen toegenomen 
met iets minder dan 200.  

 De kwaliteit van de formele speelplekken is 
over het algemeen zeer goed. Er staan veel ver-
schillende en uitdagende toestellen. Vooral in 
Dronten West ontbreekt de verbinding met het 
landschap en het groen waardoor de speelplek-
ken saai zijn, geen geborgenheid bieden en niet 
aantrekkelijk zijn. Door de groeiende kinderaan-
tallen komt hier extra druk op de speelplekken. 

 Op de centrale plekken en steunplekken 
wordt nadrukkelijker meer verbinding gemaakt 
met het landschap en groene speelwaarde. 
Ruimte voor bewegingsspel is er genoeg, het ad-
vies is ruimte voor fantasie- en rollenspel, con-
structiespel en rust en beschouwen met kleine in-
grepen te verbeteren. Vanwege de (afgenomen) 
kinderdichtheid) of de ligging nabij grote centrale 
speelplekken is het advies meerdere plekken als 
informele speelruimte in te richten. Dit kan benut 
worden om de jeugd meer ruimte te geven om te 
struinen of de buurt meer ruimte om elkaar te ont-
moeten en activiteiten te organiseren. Voor na-
dere uitwerking zie de bijlagen. 
 

bovenwijkse plek

centrale plek spelen

centrale plek sporten

informele speelruimte

steunplek spelen

steunplek sport

schoolplein
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3.6. Analyse Dronten jongeren 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jongeren geven aan plekken te missen waar ze 
elkaar mogen treffen (Stay Around) en waar ze 
ook met een groter clubje samen mogen komen 
tot op later op de avond (No Problem). Diverse 
jongeren geven ook aan een grote locatie te mis-
sen met bijvoorbeeld een container en een vuur-
plek. Het Wisentbos wordt hier nu voor gebruikt. 
Ook de parkeergarage wordt gebruikt als Stay 
Around voorziening, hoewel hier conflicten over 
ontstaan met de politie. Het ontbreekt de jonge-
ren aan eigenlijk alle formele ontmoetingsvoor-
zieningen (Stay Around). Schoolpleinen, de par-
keergarage en bruggen worden nu als zodanig 
gebruikt tot wederzijdse ergernis. Verder is er bij 
jongeren veel vraag naar een gevarieerd inge-
richte ruimte die veel uitdaging biedt.  
 

Voor de ruim 2.500 jongeren, de komende 5 
á 10 jaar afnemend naar circa 2.200 (gezien het 
aantal kinderen en jeugdigen) is het advies om 
met relatief eenvoudige maatregelen 9 extra 
Stay Aroundplekken te maken en 4 No Problem-
plekken. Plus aanvullend op 12 plekken extra 
What’s Upplekken. Met deze inhaalslag voelen 
jongeren zich beter thuis in Dronten, is er sprei-
ding van verschillende groepen en zijn er meer-
dere ontmoetingspunten voor jongeren in iedere 
wijk. Bij herinrichting van Playgrounds (o.a. Lire, 
Voerbaan, Baksteen, JCC e.o. en Toepad) is het 
advies om minimaal 10 (street)sporten aan te 
bieden zoals skaten, voetballen, handbal, bas-
ketbal, freerunning, breakdance, enzovoorts.  
 
Op de kaart hiernaast staan suggesties voor 
plekken om die voorzieningen aan te leggen. De 
definitieve keuze en vorm moet samen met de 
doelgroep en het jongerenwerk worden ingevuld.  
 

 

 
 

> 
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3.7. Analyse Biddinghuizen kinderen en jeugdigen 
 
 
  

 

 
 

bovenwijkse plek

centrale plek spelen

centrale plek sporten

informele speelruimte

steunplek spelen

steunplek sport

schoolplein

 Veel buurten in Biddinghuizen hebben een 
goede tot zeer goede speelkwaliteit, zoals bij-
voorbeeld Oud-Biddinghuizen Buiten. In de buurt 
en ook langs de randen is er veel groen om in te 
spelen. Daarnaast kunnen kinderen hier langs de 
stoepen en achterpaden zelfstandig spelen, fiet-
sen, steppen en verstoppertje spelen. Ook Oud-
Biddinghuizen en De Baan zijn buurten waar de 
kwaliteit van de informele speelruimte erg hoog 
is. De overige buurten hebben een iets lagere 
speelkwaliteit door het ontbreken van stoepen. 
Verder is er afname van ruim 100 kinderen en 
jeugdigen te zien tussen 2007 en nu, van iets 
minder dan 1.000 naar ruim 850. 

 De kwaliteit van de formele speelplekken is 
over het algemeen zeer goed. Er staan veel ver-
schillende en uitdagende toestellen. In de rond-
gangen liet de jeugd weten vooral erg blij te zijn 
met de klimbomen en de bosjes om hutten in te 
bouwen en de echt uitdagende toestellen op prijs 
te stellen. Het skateterreintje aan de Klaversingel 
is ook een grote favoriet.  

 Er zijn slechts enkele verbeterpunten. Bij 
Kopakker meer speelwaarde door een uitdagend 
toestel. Bij de Trimbaan zorgen voor wat hoogte-
verschillen en bij Landauer ruimte maken voor 
vrij spel. Overige maatregelen hebben betrekking 
op jongeren. Bij enkele plekken is het advies om 
deze meer te richten op de doelgroep kinderen. 
Ook is het advies om meerdere plekken als infor-
mele speelruimte in te richten. Dit kan benut wor-
den om de jeugd meer ruimte te geven om te 
struinen. Voor nadere uitwerking zie de bijlagen. 
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3.8. Analyse Biddinghuizen jongeren 
 
 
 
  

Maatregel  o  roblem

Maatregel  ta   round

Maatregel What s Up

 o  roblem

 la ground

 ta   round

What s Up

 

 
 

Voor de ruim 500 jongeren, toenemend richting 
de 600 naar verwachting, is er behoefte aan ten 
minste 9 What’s Upplekken waar jongeren even 
bij elkaar kunnen komen en bijpraten. De plekken 
waar jongeren elkaar even gedag zeggen, de 18 
Kiss & Greetplekken, zijn van nature aanwezig. 
In Biddinghuizen zijn voldoende plekken met 
bankjes waar jongeren tot circa zonsondergang 
even kunnen bijpraten, de What’s Upplekken, 
maar ontbreken voldoende plekken om Stay 
Aroundvoorzieningen te realiseren.  
 

Op circa 6 plekken zijn er mogelijkheden om 
dit nog iets te versterken met een extra zit-aan-
leiding. Daarnaast voorziet de No Problemplek 
die samen met jongeren is gemaakt aan de 
Sportlaan in een behoefte om elkaar in wat gro-
tere groep tot laat op de avond buiten te kunnen 
ontmoeten. Aanvullend op deze No Problemplek 
zijn er aan de Klaversingel en Bremerbergweg 
Stay Aroundplekken gecombineerd met skate- 
en voetbalvoorzieningen. Voor de plek aan de 
Klaversingel is het advies deze plek iets uit te 
breiden met zitaanleidingen en wat beschutting 
en meer verschillende sporten voor voldoende 
afwisseling.  
 
Op de kaart hiernaast staan suggesties voor uit-
breiding van de bestaande ontmoetingsplekken. 
De definitieve keuze en vorm moet samen met 
jongeren en het jongerenwerk worden ingevuld.  
 

> 
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3.9. Analyse Swifterbant kinderen en jeugdigen 
 
 
  

 

 
 

 In de analyse van de speelkwaliteit van 
Swifterbant is terug te zien dat de meeste buur-
ten over een ruime hoeveelheid en kwaliteit aan 
informele speelruimte beschikken. De Spelbuurt 
springt hier iets bovenuit, maar niet veel. Ook 
Kampbuurt en Oud-Swifterbant hebben grote 
groenstroken waar kinderen vrij kunnen spelen. 
In Bloemenbuurt wordt de speelkwaliteit van de 
informele speelruimte iets lager ingeschat door 
het vaak ontbreken van stoepen en achterpaden. 
In het Centrum is er weinig groen. Verder is er 
afname van ruim 300 kinderen en jeugdigen te 
zien tussen 2007 en nu, van iets minder dan 
1.200 naar ruim 850. 

 Wat betreft kwaliteit van de speelplekken is 
in Swifterbant te zien dat er veel verschillende ty-
pen toestellen te vinden zijn. Er is een zeer divers 
aanbod, waarbinnen ook veel grotere combina-
tietoestellen. De schoolpleinen zijn belangrijk 
voor de jeugd; er wordt veel op gespeeld, ook na 
schooltijd. Wat de jeugd erg belangrijk vond en 
liet zien waren de klimbomen, de verstopplekjes 
in het groen en plekken waar je vlotten kunt bou-
wen. Daarnaast vonden zij bijvoorbeeld de cen-
trale speelplek aan de Dahliastraat erg leuk maar 
zijn misten daar groen om verstoppertje te spelen 
en een parcoursje om te crossen. De Lavendel-
strook werkte niet goed omdat het er te drassig 
was. De skatebaan op de Greente is voor veel 
jeugdigen favoriet.  

 De grootste verbeterpunten in Swifterbant 
zijn de speel, sport- en ontmoetingswaarde op de 
bestaande centrale plekken, daarnaast ook op 
enkele steunplekken. Gezien het aantal kinderen 
en de spreiding van de grotere formele speel-
plekken is het advies om op een aantal plekken 
de toestellen te vervangen door groene speelmo-
gelijkheden voor de jeugd. Voor nadere uitwer-
king zie de bijlagen. 
 

bovenwijkse plek

centrale plek spelen

centrale plek sporten
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steunplek sport
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3.10. Analyse Swifterbant jongeren 
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Voor de ruim 650 jongeren, naar verwachting af-
nemend naar circa 550, is er behoefte aan ten 
minste 11 What's Upplekken waar jongeren even 
bij elkaar kunnen komen en bijpraten. De plekken 
waar jongeren elkaar even gedag zeggen, de 22 
Kiss & Greetplekken zijn van nature aanwezig. 
Jongeren in Swifterbant geven aan dat ze in hun 
vrije tijd graag met vrienden afspreken. Ze erva-
ren het als heel vervelend dat ze niet vrij kunnen 
afspreken bij het skatepark aan De Greente van-
wege de overlast die zij hiermee voor omwonen-
den veroorzaken. Jongeren verzoeken om plek-
ken waar je kunt sporten én waar je kunt zitten 
met een beetje verlichting en een prullenbak. Ze 
vragen om een ontmoetingsplek waar ze met een 
grotere groep tot laat in de avond kunnen blijven, 
net zoals de container in Biddinghuizen.  
 

Op 2 plekken is er ruimte om een extra Stay 
Aroundvoorziening te maken. Het beste is om dit 
te combineren met een Playground. Door de ont-
stane situatie wordt dit nu op een aparte plek 
voorgesteld. Verder is het misschien mogelijk om 
bij de Bosweg een plek te maken waar een gro-
tere groep elkaar tot later in de avond kan ont-
moeten bij de bestaande sportvoorzieningen, 
een No Problemplek. Jongeren geven aan dat ze 
verwachten op deze plek geen overlast te veroor-
zaken voor omwonenden. Op 5 plekken is er 
ruimte om deze te versterken met een extra zi-
taanleiding.  
 
In de kaart hiernaast staan suggesties voor uit-
breiding van de ontmoetingsplekken. De defini-
tieve keuze en vorm moet samen met jongeren 
en jongerenwerk worden ingevuld.  
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4. BEHEER VAN SPEELRUIMTE 
 Wij zorgen dat onze speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen schoon, heel en veilig zijn. Alle 
toestellen en veiligheidsondergronden voldoen te allen tijden aan het Warenwetbesluit Attractie- en 
Speeltoestellen (WAS). De hele speelplek wordt met een regelmatige risicoanalyse veilig gehouden 
door deskundige medewerkers. Om de speelplekken schoon, heel en veilig te houden is het 
noodzakelijk dat er een koppeling is tussen de inventariswaarde, levensduur en het beheerbudget. 
Per type toestel verschillen de aanschafwaarde, de levensduur en de jaarlijkse onderhoudskosten.  

4.1. Inventariswaarde 
De inventariswaarde is berekend aan de hand van het aantal en type toestellen keer de 
aanschafwaarde in de huidige situatie en in de situatie dat de acties of maatregelen uit het 
speelruimteplan allemaal zijn uitgevoerd. De inventariswaarde daalt met circa € 1.000.000.  

4.1.1. Levensduur toestellen 
De jaarlijkse theoretische vervangingskosten fluctueren per jaar 
afhankelijk van hoeveel toestellen er in het verleden zijn aangeschaft en 
wat de levensduur van die toestellen is. Belangrijk om te weten is 
wanneer de toestellen zijn geplaatst. In de grafiek hiernaast is te zien dat 
circa 25% van de toestellen voor 2004 is aangeschaft (of met een 
onbekend plaatsingsjaar), 205 van de 827 toestellen. Tussen 2008 en 
2013 is iets meer van de helft van de huidige toestellen aangeschaft, 438 
van de 827 toestellen.  

De gemiddelde theoretische levensduur van de toestellen is nu 14 jaar 
met uitschieters naar 20 jaar. Door bij de plaatsingsjaren van de 
toestellen de theoretische levensduur op te tellen kan het theoretische 
vervangingsjaar worden bepaald. In de grafiek hiernaast is de 
vervangingsbehoefte van toestellen voor de komende 10 jaar in beeld 
gebracht, onderscheiden naar toestellen die volgens de maatregelen uit 
dit plan wel (paars) of niet (groen) vervangen moeten worden. Waarbij 
voor de toestellen met onbekend plaatsingsjaar en de toestellen die voor 
2018 vervangen hadden moeten zijn de aanname is gedaan dat zij in de 
komende 10 jaar vervangen gaan worden.  

 

 

 

 
 

Type Huidig Na acties

speeltoestel € 2.518.000 € 1.735.000

sporttoestellen € 838.000 € 695.000

speelprikkels € 89.000 € 229.000

verhardingen € 166.000 € 166.000

veiligheidsondergrond € 1.462.000 € 1.006.000

totaal toestellen en 

ondergronden
€ 5.072.000 € 3.831.000
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4.1.2. Vervangingskosten 
De vervangingskosten bestaan voor een deel uit vervanging van toe-
stellen maar ook uit vervanging van veiligheidsondergronden (gemid-
deld 45% van de toestelwaarde). Dit gebeurt vaak in 1 keer omdat 
aparte vervanging van de ondergronden onnodige kosten met zich 
meebrengt. In de grafiek hiernaast staan 2 scenario’s weergegeven 
voor de vervangingskosten de komende 10 jaar. Het eerste scenario 
is dat alle huidige toestellen en ondergronden vervangen worden 
(groene balkjes). Het tweede scenario is dat alleen de toestellen en 
ondergronden vervangen worden die volgens de analyse uit dit plan 
noodzakelijk zijn (paarse balkjes).  Met een gele lijn is weergegeven 
wat op dit moment aan vervangingsbudget beschikbaar is. 

Het huidig vervangingsbudget is circa € 220.000 per jaar. Voor de jaren 
2018-2021 zal dit voldoende zijn,  de vervangingsbehoefte is lager. In 
de jaren 2022-2027 is de vervangingsbehoefte hoger dan het beschikbare budget. Dit kan worden 
opgevangen door nu een bestemmingsreserve voor spelen in te richten. Het niet uitgegeven budget 
kan dan gespaard worden voor toekomstige vervangingen. Dit levert echter nog steeds onvoldoende 
budget op voor de toekomst. Wordt geen actie ondernomen dan ontstaat er een tekort aan budget de 
komende 10 jaar. Het gevolg is dat speelplekken er karig gaan uitzien, de plekken minder gaan 
aansluiten op de behoefte van doelgroep, er een afname is van beeldkwaliteit en een toename van 
klachten. Worden de acties uit dit speelruimteplan uitgevoerd dan wordt tegemoetgekomen aan de 
wensen van de doelgroep, ontstaat er verhoging van speelwaarde en is er een aanzienlijk kleiner tekort.  

4.2. Kosten onderhoud 
De onderhoudskosten bestaan uit alle materiaal en materieel dat nodig is voor het uitvoeren van de 
maatregelen om de toestellen veilig, heel en schoon in stand te houden. Het huidig budget van circa € 
60.000 volstaat voor de huidige inventariswaarde. Na de acties zullen de onderhoudskosten met circa 
€ 10.000 per jaar dalen.  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

vervanging inventaris na acties € 137 € 128 € 72 € 95 € 296 € 161 € 396 € 455 € 355 € 262

vervanging huidige inventaris € 178 € 240 € 115 € 145 € 490 € 240 € 665 € 698 € 542 € 420

huidig beschikbaar budget € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220
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5. ACTIES VOOR SPELEN, SPORTEN EN ONTMOETEN 
Op basis van de visie en de daarbij behorende uitgangspunten is van alle kernen een analyse gemaakt. 
Uit deze analyse zijn een aantal acties voortgekomen, zie de bijlage. Hieronder is een samenvatting 
gemaakt van de belangrijkste actiepunten voor de komende 10 jaar. De acties zijn ook per buurt in een 
overzicht samengevat, zie hiervoor ook de bijlage.  

5.1. Kwaliteit speelruimte verhogen 
Afwisseling en uitdaging verleiden kinderen, jeugdigen en ouders om vaker en langer naar buiten te 
gaan. Onze ambitie is om van de 22 van de 29 centrale en bovenwijkse speel-, sport- en 
ontmoetingsplekken en 25 van de 43 steunplekken de speelkwaliteit te verhogen. Bovendien willen we 
48 plekken zonder toestellen inrichten maar met veel speelwaarde. De Spikkel is onze richtlijn als het 
gaat om de kwaliteit.  

5.2. Voldoende en afwisselende jongerenplekken 
Jongeren hebben behoefte aan ontmoetingsplekken en leuke en afwisselende sportplekken. We 
hebben de ambitie om op minimaal 24 plekken extra voorzieningen te maken waar jongeren elkaar 
vroeg in de avond kort kunnen ontmoeten (What’s Up). Verder hebben we de ambitie om 13 Stay 
Around plekken te realiseren waar jongeren elkaar in alle seizoenen vroeg in de avond kunnen 
ontmoeten. In Biddinghuizen is de No Problemplek een groot succes, hier kunnen jongeren in een 
grotere groep tot laat op de avond elkaar ontmoeten. Voor Dronten worden 4 No Problemplekken 
gezocht en in Swifterbant 1 plek.  

5.3. Realisatie acties 
Naast budget vragen de acties gedeeld enthousiasme en ondersteuning. Er moet regelmatig 
constructief overleg zijn tussen verschillende teams en externe professionals moeten betrokken blijven. 
Ook vragen de acties om betrokkenheid van de doelgroep, ouders en omwonenden. Daarom zorgen 
wij dat alle informatie over speelplekken ook via onze website snel op te zoeken is. Met een goed 
onderbouwd uitvoerings- en communicatieplan kunnen werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd 
worden.  

5.4. Eenmalige investeringen in speelwaarde 
De investeringen in speelkwaliteit voor kinderen en jeugdigen overlappen naar verwachting een groot 
deel van de investeringen die gedaan moeten worden van het vastgestelde groenbeleidsplan. Daarin 
wordt ook gestreefd naar een hoge belevingswaarde van het openbaar groen. De investeringen voor 
jongeren zijn een plus op de huidige inventaris. De realisatie komt tot stand door samenwerking met 
sport- en jeugdbeleid en eigen initiatieven. Zo maken we werk met werk en gebruiken we beschikbare 
subsidies. Het omvormen van speelplekken naar speelruimte zonder toestellen doen we in overleg met 
de doelgroep en omwonenden om de meest optimale speelwaarde te krijgen. Afhankelijk van de 
wensen bespaart dit naar verwachting 85% aan vervangingsbudget van die plekken.  
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BIJLAGE II. ANALYSE PER SPEELBUURT 
 

5.5. Dronten 

5.5.1. Kleermakersgilde  
De speelkwaliteit van de informele speelruimte is voldoende voor deze buurt. Er is een behoorlijk 
percentage groen en ruime mate van stoepen en achterpaden voor de jeugd om op te steppen, fietsen, 
rennen. De tuinen zijn hier iets kleiner dan in de oudere wijken waardoor vrij spel voor kinderen beperkt 
is. 

In het gebied rond de Kleermakersgilde wonen iets minder dan 100 kinderen. De plek aan de 
Smedengilde is een grote centrale plek, de overige plekken in dit buurtje zijn meer als informele 
speelruimte ingericht, afgezien van de plek aan de Timmerliedengilde. 

5.5.2. Sint Margarethagilde  
De speelkwaliteit van de informele speelruimte is voldoende voor deze buurt. Er is een behoorlijk 
percentage groen en ruime mate van stoepen en achterpaden voor de jeugd om op te steppen, fietsen, 
rennen. De tuinen zijn hier iets kleiner dan in de oudere wijken waardoor vrij spel voor kinderen beperkt 
is. 

In het gebied rond Sint Margarethagilde wonen iets minder dan 30 kinderen, de centrale plek aan de 
Sint Lambertusgilde is voor hen ruim voldoende, voor de plek aan de Sint Margarethagilde is het advies 
informeel inrichten. 

5.5.3. Blaasbalg  
De speelkwaliteit van de informele speelruimte is voldoende voor deze buurt. Er is een behoorlijk 
percentage groen en ruime mate van stoepen en achterpaden voor de jeugd om op te steppen, fietsen, 
rennen. De tuinen zijn hier iets kleiner dan in de oudere wijken waardoor vrij spel voor kinderen beperkt 
is.  

In het gebied rondom de Blaasbalg wonen ruim 80 kinderen, de centrale plek aan de Blaasbalg is prima 
ingericht en volstaat, gezien de ruime inrichting en ruime oppervlakte. 

5.5.4. Korendragersgilde  
De speelkwaliteit van de informele speelruimte is voldoende voor deze buurt. Er is een behoorlijk 
percentage groen en ruime mate van stoepen en achterpaden voor de jeugd om op te steppen, fietsen, 
rennen. De tuinen zijn hier iets kleiner dan in de oudere wijken waardoor vrij spel voor kinderen beperkt 
is.  
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In het gebied rond de Korendragersgilde wonen ruim 100 kinderen. De plek aan de Molenaarsgilde is 
echt een centrale plek. Gezien de afstanden zijn de plekken aan de Zilversmedengilde en 
Brouwersgilde nodig als steunplek spelen. De plek aan de Hoedenmakersgilde is een bovenwijkse plek 
met functie voor de hele buurt. 

5.5.5. Wijngaard  
De speelkwaliteit van de informele speelruimte is voldoende voor deze buurt. Er is een behoorlijk 
percentage groen en ruime mate van stoepen en achterpaden voor de jeugd om op te steppen, fietsen, 
rennen. De tuinen zijn hier iets kleiner dan in de oudere wijken waardoor vrij spel voor kinderen beperkt 
is. 

In het gebied rond de Wijngaard wonen ruim 100 kinderen. De plekken aan de Wijngaard en Baksteen 
zijn echte toekomstplekken. Voor de overige plekken hier aan de Waterpas, Wijnverlater en Troffel 
moet gekeken worden hoeveel kinderen er rondom wonen. Bij minder dan 10: plek inrichten als 
informele speelruimte. 

5.5.6. Binnen de Muntmeesterdreef  
De speelkwaliteit is voldoende in deze buurt. Er is weliswaar wat minder groen maar er zijn overal wel 
stoepen en achterpaden waar met name de jeugd goed kan spelen. De tuinen zijn ook hier niet erg 
ruim maar ieder huis heeft wel een tuin om in te spelen.   

Binnen de Muntmeesterdreef en het water wonen ruim 110 kinderen. De centrale plek aan de Lire heeft 
hier voor de jeugd een goede functie. De plek aan het Beursplein vervult gezien de ligging een meer 
bovenwijkse functie. De plekken aan de Mark en Escudo zijn nodig als steunplek spelen, gezien de 
afstand tot de centrale plek. 

5.5.7. Buiten de Muntmeesterdreef  
De speelkwaliteit is voldoende in deze buurt. Er is weliswaar wat minder groen maar er zijn overal wel 
stoepen en achterpaden waar met name de jeugd goed kan spelen. De tuinen zijn ook hier niet erg 
ruim maar ieder huis heeft wel een tuin om in te spelen.   

Buiten de Muntmeesterdreef wonen ruim 125 kinderen. Er zijn meerdere plekken die als centrale plek 
qua ruimte een functie kunnen hebben: Dubloen, Koggerdaalder en Rijnse Gulden. Plek Rijnse Gulden 
is wel het meest uitdagend ingericht met skatetoestellen. Gezien de verwachting dat het aantal kinderen 
afneemt is het advies om 1 centrale plek aan te wijzen voor spelen. Bijvoorbeeld Dubloen omdat deze 
het meest centraal ligt in de buurt. Plek Rijnse Gulden kan dan als steunplek sport en spelen ingericht 
blijven, dit geldt ook voor plek Koggerdaalder. Voor de overige speelplekken aan de Drielander, 
Vierlander en Philipsdaalder is het advies om bij vervanging de plekken als informele speelruimte in te 
richten. De plekken aan de Muntmeesterdreef en Ecu zijn ingericht als noodzakelijke sportplekken voor 
de jeugd en jongeren en zijn een aanvulling op de centrale plek waar ook gesport kan worden. 
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5.5.8. Oeverloperwijk 
De speelkwaliteit is hier goed. Er is veel en afwisselend groen in de buurt. Ook zijn er overal in de buurt 
stoepen en achterpaden waarop gefietst, gerend en geskatet kan worden. Verder bieden doodlopende 
straten ruimte om te voetballen. De meeste huizen hebben voor kinderen een grote achtertuin om in te 
spelen.   

De buurt wordt niet doorsneden door barrières maar is daarentegen goed verweven voor ruim 100 
kinderen en 110 jeugdigen. De beide speelplekken aan de Oeverloper en de Morinel zijn ruim ingericht. 
De plek aan de Morinel heeft de meest diverse en afwisselende inrichting en is een voorbeeld voor 
andere centrale plekken. De plek aan de Oeverloper is ingericht als steunplek spelen voor kinderen tot 
8 jaar. Er worden geen wijzigingen voorgesteld. 

5.5.9. Centrum Dronten 
De kwaliteit van de informele speelruimte is redelijk. Er is niet veel groen, maar door het centrum heen 
zijn er diverse stoepen en achterpaden waar kinderen kunnen steppen, rennen en fietsen. Er zijn mooie 
grote pleinen waar gespeeld kan worden.   

De buurt wordt doorsneden door de drukke weg Gangboord. Aan de westzijde wonen minder dan 10 
kinderen. Ten oosten ervan 12. De speelplekken aan de Watersportkade  en het Waterfront hebben 
gezien het lage aantal kinderen geen functie voor de buurt, alleen bovenwijks. Het advies is om 1 van 
beide plekken als informele speelruimte in te richten.  

5.5.10. Koggestraat  
De speelkwaliteit is goed in deze buurt. Er is veel groen en ook afwisselend groen om hutten in te 
bouwen, te verstoppen en een balletje te trappen. Bijna de gehele buurt is over stoepen goed te 
verkennen voor de jeugd. Er zijn in de buurt weinig barrières.  

Rondom Koggestraat wonen ruim 50 kinderen. De plekken rondom de scholen aan de Werfstraat zijn 
ruim ingericht en hebben ook tijdens schooltijd een belangrijke functie voor de jeugd. Hier worden geen 
wijzigingen voorgesteld. De speelvoorzieningen aan de Lijzijde hebben hoofdzakelijk een functie voor 
de school, daarnaast ook wel als centrale plek voor de buurt. De minder dan 10 kinderen ten oosten 
van de Lijzijde kunnen gebruikmaken van de informele speelruimte plus de voorziening bij de school. 

5.5.11. Tussen de Walvisstraat 
De speelkwaliteit is goed in deze buurt. Er is veel groen en ook afwisselend groen om hutten in te 
bouwen, te verstoppen en een balletje te trappen. Bijna de gehele buurt is over stoepen goed te 
verkennen voor de jeugd. Er zijn in de buurt weinig barrières.  
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Voor de ruim 110 kinderen tussen de Walvisstraat, Lijzijde, Bakboord, De Boeg en De Zuid zijn er nu 6 
speelplekken. Centraal en ruim ingericht is de plek aan de Ankerplaats. Een aanvulling hierop zou een 
meer natuurlijke avontuurlijk ingerichte plek in het groen aan de Fokkestraat kunnen zijn. Daarmee 
zouden de speelplekken aan de Harpoenierstraat, Spiegelstraat, Kampanje en Vooronder op termijn 
als informele speelruimte ingericht kunnen worden. De plek aan de Commandeurstraat heeft een 
functie voor jongeren. 

5.5.12. Rondom de Schalm  
De speelkwaliteit is goed in deze buurt. Er is veel groen en ook afwisselend groen om hutten in te 
bouwen, te verstoppen en een balletje te trappen. Bijna de gehele buurt is over stoepen goed te 
verkennen voor de jeugd. Er zijn in de buurt weinig barrières.  

Voor de iets minder dan 25 kinderen rondom de Schalm zijn er nu 4 plekken ingericht. De plekken aan 
de Ketting hebben echter meer een functie als schoolplein dan als openbare ruimte. Er wonen dusdanig 
weinig kinderen bij de plekjes aan de Schalm en er is ook zo veel informele speelruimte rondom te 
vinden dat het advies is de toestellen niet meer te vervangen. 

5.5.13. De Fazant 
Voor de jeugd is er een zeer ruime hoeveelheid en afwisselend groen aanwezig om hutten in te bouwen 
en verstoppertje te spelen. Kinderen kunnen in de eigen achtertuin spelen. Er is minder ruimte op straat 
om te rennen, fietsen en steppen dan in andere buurten. De straten zijn echter rustig waardoor voor de 
jeugd toch ruimte ontstaat om te voetballen.  

De buurt is voor kinderen en jeugdigen als geheel goed begaanbaar en de iets meer dan 50 kinderen 
en ruim 80 jeugdigen kunnen prima terecht bij de centrale speelplek aan de Voerbaan als deze iets 
avontuurlijker en ruimer wordt ingericht. Daarmee is het advies ook om bij vervanging speelplekken aan 
de Fazant en de Korhoen op termijn als informele struinruimte in te richten. 

5.5.14. Bungalowpark 
Er is zeer veel informele groene en grijze speelruimte in de buurt. De huizen hebben grote tuinen waar 
kinderen onder toezicht kunnen spelen. De speelkwaliteit is in deze buurt prima. Er zijn geen plekken 
met toestellen in de wijk. Gezien het aantal van minder dan 15 kinderen en minder dan 30 jeugdigen is 
dit in deze buurt ook niet noodzakelijk. 

5.5.15. De Boeg 
In De Boeg biedt de informele speelruimte voldoende speelkwaliteit. Er zijn ruime veldjes waar even 
een balletje getrapt kan worden en bomen om in te klimmen. Wat ontbreekt zijn echte verstopplekken 
voor de jeugd. Kinderen kunnen zich verplaatsen over de stoep en hebben ook in de meeste gevallen 
een achtertuin waarin gespeeld kan worden.  

 

 
 



 

 

© OBB 25 

2 VISIE > 
 

3 ANALYSE > 
 
 

4 BEHEER > 
  5 ACTIES > 

 
VOORWOORD > 

 
 

INHOUD > 
 

1 SAMENVATTING > 
 
 
 

Voor de iets meer dan 60 kinderen is een uitdagende avontuurlijke plek in de buurt - zowel in De 
Lancaster als in Oud-Dronten - beschikbaar. De plekken liggen hier dicht op elkaar. Het advies is dan 
ook om alle 4 te plekken op termijn als informele speelplek in te richten en de toestellen of niet meer te 
vervangen of te verplaatsen. Dit zijn de plekken aan De Boeg, De Buiskap, De Botteloef en De Killick. 
Met uitzondering misschien van het ruimtenet en de voetbaldoelen. 

5.5.16. De Lancaster 
In tegenstelling tot De Boeg en Oud-Dronten is er in De Lancaster iets minder speelkwaliteit door het 
weinig openbaar groen. Er zijn voor de jeugd wel diverse rustige straten en voor kinderen stoepen waar 
ze kunnen rennen, steppen, enzovoorts.  

Voor de ruim 60 kinderen en 70 jeugdigen ligt de speelplek aan de Campbellhof goed centraal en deze 
is behoorlijk ruim ingericht. Het kan iets avontuurlijker bijvoorbeeld met een echt uitdagend toestel of 
vormgeving van het landschap. Dit maakt de plek meteen geschikt als centrale speelplek voor kinderen 
en jeugd uit De Boeg en De Landstreken. De plek aan de Lancasterdreef is ingericht en geschikt als 
centrale sportplek voor de jeugd en jongeren uit Dronten-Zuid. Het advies is om de plek aan de 
Thomsonstraat op termijn meer als avontuurlijke informele struinruimte in te richten. 

5.5.17. De Landstreken 
In tegenstelling tot de Boeg en Oud-Dronten is er in De Landstreken iets minder speelkwaliteit door het 
weinige openbare groen, gelijk aan De Lancaster. Er zijn voor de jeugd wel diverse rustige straten en 
voor kinderen stoepen waar ze kunnen rennen, steppen, enz.  

Voor de ruim 60 kinderen en 70 jeugdigen in De Landstreken zijn er diverse goed ingerichte centrale 
speelplekken zoals in De Lancaster aan de Campbellhof. In de buurt zelf is het schoolplein aan de 
Langstraat en Westland een goede aanvulling. Het advies is gezien de afstanden de overige plekken 
aan de Zaan en Grevelingen op termijn in te richten als informele struinruimte zonder toestellen. De 
speelplek in het midden van de buurt aan de Hondsrug kan met verbetering voor kinderen als goede 
steunplek kunnen dienen. 

5.5.18. De Kruidentuin 
Aan de rand van De Kruidentuin is veel groen waar de jeugd prima een balletje kan trappen, kan hutten 
bouwen of verstoppertje spelen. Voor kinderen is er genoeg ruimte om in eigen tuin te spelen. In de 
buurt zijn echter wat minder stoepen en achterpaden dan in andere buurten waardoor het zich 
zelfstandig verplaatsen zeker voor kinderen minder mogelijk is. De speelkwaliteit is voor deze buurt 
redelijk tot voldoende. 
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Voor de ruim 110 kinderen en 120 jeugdigen in deze buurt is er bij de Brandaris en bij de ruime sportplek 
aan de Lancasterdreef in de buurt De Lancaster ruim ingerichte speelgelegenheid. Dit zijn de echte 
centrale plekken vooral voor de jeugd. Daarnaast zijn er voor de kinderen gezien de afstanden 
steunplekken nodig. Het advies is om de plek aan de Majoraan, Kruidendreef en Tijm als steunplek 
voor kinderen aan te wijzen en de overige plekken, op termijn, als informele speelplek in te richten. Dit 
zijn de plekken aan de Gamander, Pimpernel en Kruizemunt. 

5.5.19. De Landmaten 
Aan de rand van de buurt zijn grote groene gebieden waar de jeugd in kan verstoppen en hutten 
bouwen. De grasvelden zijn vooral ook in gebruik als speelplek, dus niet altijd voor vrij spel beschikbaar. 
Voor kinderen is er genoeg ruimte om in de achtertuinen te spelen. Er zijn langs de meeste straten 
stoepen. Hierover kunnen kinderen zich zelfstandig verplaatsen. De speelkwaliteit van de informele 
speelruimte is redelijk tot voldoende in deze buurt.   

Voor de ruim 40 kinderen in de buurt van de speelplek aan De Muddegezaai is deze een centrale plek. 
Voor de ruim 40 kinderen in de buurt van de plek aan De Morgen en de Het Gemet is plek De Morgen 
ruim en afwisselend ingericht en ook voor jeugd geschikt als centrale plek. Het advies is om plek Gemet 
op termijn in te richten als informele speelplek. Voor de minder dan 15 kinderen is het advies om ook 
de plek aan Het Spint op termijn meer avontuurlijk in te richten als informele struinruimte. Voor 
jeugdigen uit Dronten Zuid is de speelplek aan het Dronterpad echt een uitdagende en avontuurlijk 
ingerichte bovenwijkse plek. Een voorbeeld voor andere plekken in Dronten. 

5.5.20. De Manege 
In deze buurt is een redelijke hoeveelheid groen, vooral aan de randen, waar de jeugd kan hutten 
bouwen en verstoppertje spelen. In de buurt zijn de grasvelden veelal in gebruik als speelplek. Niet 
langs elke straat zijn er stoepen waar kinderen zelfstandig over kunnen steppen, fietsen en rennen. Dit 
vermindert de speelkwaliteit van de informele speelruimte tot redelijk voor deze buurt. De meeste 
huizen hebben wel beschikking over een eigen achtertuin voor het spel van kinderen.  

Voor de iets minder dan 100 kinderen ten noorden van de Landmaten is de centrale speelplek aan de 
Concourslaan zeer geschikt. Voor de jeugd en jongeren is de centrale plek voor sporten aan het Toepad 
ruim voldoende. Gezien de afstand is het advies om de speelplek aan de Amazone als steunplek voor 
kinderen ingericht te laten. De schoolpleinen aan De Barrage hebben geen toevoegde functie voor de 
buurt maar de inrichting is vooral nodig als schoolplein. Het advies is op termijn de plek aan De Haflinger 
als informele struinruimte in te richten. Voor de iets minder dan 10 kinderen is het advies om de 
speelplek aan De IJslander op termijn als informele struinruimte in te richten. 
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5.6. Bidddinghuizen 

5.6.1. Oud-Biddinghuizen 
Voor kinderen en jeugdigen is er ruim voldoende informele speelruimte in deze buurten. Op vrijwel alle 
adressen is een eigen tuin aanwezig waar kinderen kunnen buiten spelen. Voor de jeugd zijn veel 
veldjes, bosjes en waterkanten waar gevist kan worden. 

Voor de iets meer dan 200 kinderen en ruim 280 jeugdigen ten noorden van De Baan en ten oosten 
van De Dreef zijn meerdere centrale plekken ingericht en noodzakelijk, gezien de verschillende 
barrières in dit gebied. De Koppakker, de Trimbaan en de Klaversingel worden door de jeugd bij de 
rondgang door de buurt ook aangewezen als dusdanig. Om voor langere tijd aantrekkelijker te zijn is 
het advies om deze plekken te verbeteren in hun speelwaarde. Gezien het groot aantal kinderen en 
jeugdigen - en dus grote kinderdichtheid - zijn de bestaande steunplekken aan de Waterkant, 
Lucernehof, Koolzaadhof en Kampeerveld ook noodzakelijk. Rondom de Tamarisk en ook bij een 
tweede plekje aan de Lucernehof wonen minder dan 15 kinderen, het advies is dan ook om deze 
speelplekken als informele struinruimte voor kinderen en jeugdigen in te richten.  

5.6.2. De Baan 
Voor kinderen en jeugdigen is er ruim voldoende informele speelruimte in deze buurten. Op vrijwel alle 
adressen is een eigen tuin aanwezig waar kinderen kunnen buitenspelen. Voor de jeugd zijn veel 
veldjes, bosjes en waterkanten waar gevist kan worden. 

Voor de iets minder dan 120 kinderen en 120 jeugdigen kan goed volstaan worden met 1 centrale plek 
in de buurt. Door de jeugd wordt de plek aan de Landauer hiervoor aangewezen. Gezien de grotere 
dichtheid van kinderen en jeugdigen worden de plekken aan het Bakhuis, het evenemententerrein en 
De Zaaiviool aangewezen als steunplek voor spelen of sport. Het tweede plekje aan De Zaaiviool ligt 
dichtbij de andere voorzieningen. Om die reden is het advies om deze plek als informele speelruimte 
voor kinderen en jeugdigen in te richten. Hoewel de afstand tot de centrale plek wat groter is bij de 
speelplek aan de Koets wonen hier minder dan 10 kinderen. Ook hier is het advies om de plek als 
informele speelruimte in te richten. Voor jeugdigen vanaf 7 à 8 jaar wordt heel Biddinghuizen als 
speelbuurt gezien, de schoolpleinen van de Schatkamer en Wingerd worden heel duidelijk ook 
meegenomen in het buiten spelen. Hoe meer bosjes in de buurt hoe beter, volgens de kinderen die met 
de rondgang zijn meegegaan. 
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5.7. Swifterbant 

5.7.1. Noord Swifterbant 
Voor kinderen en jeugdigen is er meer dan voldoende informele speelruimte in deze speelbuurt. De 
meeste adressen beschikken over een eigen tuin waar kinderen kunnen spelen. De jeugdigen kunnen 
in de veldjes rondom de buurt en in de buurt een balletje trappen, er zijn waterkanten waar gevist kan 
worden, in de parken zijn bosjes waar hutten gebouwd kunnen worden en verstoppertje gespeeld kan 
worden. Verder zijn er 3 grote openbare schoolpleinen waarop de jeugd na schooltijd gebruik kan 
maken van de voorzieningen. Aan de rand van de buurt liggen diverse sportvelden.  

Voor de iets meer dan 160 kinderen en circa 150 jeugdigen ten noorden van de Klaproosdreef en 
waterpartij zijn er diverse grote aantrekkelijke speelplekken, zoals aan de Dahliastraat en Het 
Plankenpad, en daarnaast de 3 ruim ingerichte schoolterreinen. Bij de jeugd is De Greente als 
speelvoorziening ook erg favoriet naast de Dahliastraat. Voor de ruim 30 kinderen is Het Plankenpad 
een ruime voorziening. Het advies is om de speelplek aan de Legboor om te vormen tot informele 
speelruimte. Voor de iets minder dan 20 kinderen rondom Binnenhof is het advies om de speelplek aan 
Buitenhof om te vormen tot informeel ontmoetingspunt. Voor de iets minder dan 80 kinderen rondom 
Dahliastraat is het advies om 2 steunplekken aan de Tolhoren en Ranonkelstraat ingericht te hebben. 
Het advies is om de speelplekken aan de Fuikhoren, Sterhyacint als informele speelruimte in te richten. 
Voor de iets minder dan 50 kinderen rondom de Zuidsingel en De Helm zijn de schoolpleinen en 
speelplek aan De Helm goed ingericht. Het advies is om de plekken aan de Porfierstraat en Koraalstraat 
als informele speelruimte in te richten. Voor de jeugd kan de Dahliastraat nog iets uitdagender worden 
door meer divers groen aan te brengen en bijvoorbeeld een klein crossterreintje aan te leggen. 

5.7.2. Zuid Swifterbant 
Voor kinderen en jeugdigen is er meer dan voldoende informele speelruimte in deze speelbuurt. De 
meeste adressen beschikken over een eigen tuin waar kinderen kunnen spelen. De jeugdigen kunnen 
in de veldjes rondom de buurt en in de buurt een balletje trappen, er zijn waterkanten waar gevist kan 
worden, in de parken zijn bosjes waar hutten gebouwd kunnen worden en verstoppertje gespeeld kan 
worden. Aan de rand van de buurt liggen diverse sportvelden.  
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Voor de iets meer dan 180 kinderen en circa 300 jeugdigen ten zuiden van de Klaproosdreef en 
waterpartij   is de centrale voorziening aan de Lavendelstrook goed centraal gelegen. De plek moet 
verbeterd worden, vooral ten aanzien van de waterafvoer, diversiteit in groen en het landschap om zo 
meer speelmogelijkheden voor kinderen en jeugd te krijgen. Op dit moment vinden jeugdigen de plek 
behoorlijk saai. In de buurt liggen ook enkele goede sportvoorzieningen voor de jeugd en jongeren. Het 
advies is om goed verspreid over de buurt bij De Vendelier, Langs de Bogen, Koekoeksbloem, 
Zwanebloem en Het Blazoen steunplekken ingericht te laten. Omdat de plekken op korte afstand van 
elkaar liggen en de jeugd aangeeft juist de informele speelmogelijkheden het meest te waarderen, is 
het advies om bij de volgende plekken geen toestellen meer te vervangen en zich te richten op informele 
speelmogelijkheden: Kamperfoelielaan, Hondsdraf 1, Hondsdraf 2, De Jachthoorn, De Banier en de 
Kruisboog. 
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BIJLAGE III. ACTIES PER SPEELPLEK 

  

spnr locatienaam buurt beheer categorie categorie  overige 

kosten 

totaal kosten

spnr locatienaam buurt huidig 

beheer

huidig categorie spnr cat wordt advies maatregelen advies 

categorie

soort plek soort plek 

jongeren

Advies / maatregelen lange 

termijn

 prikkel  tst  tst.duur  (100%) tst incl onder

1 Bremerbergweg Bremerpark gemeente 0 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 18 jaar bovenwijkse plek playground & stay 

around

Geen aanpassing, bij vervanging 

budget buiten standaard budget 

spelen

-€              

2 Kampeerveld Bremerpark gemeente 0 t/m 11 jaar 07.10 0 t/m 11 

jaar

Huisje vervangen en plaatsen 2 nieuw e 

toestellen voor kinderen. Verderop in de 

groenstrook nog eens 3 toestellen voor 

de jeugd en tw ee minidoeltjes 

(duikelrekjes) plaatsen.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Bij vervanging meer richten op 

kinderen, mogelijk toestellen 

verplaatsen naar Trimbaan

-€              

3 Trimbaan Bremerpark gemeente 0 t/m 18 jaar 07.08 0 t/m 11 

jaar

Realiseren hoekje met What's Up plek 

voor jongeren. Enkele zit- en 

ontmoetingsaanleidingen plaatsen. Maken 

van w at hoekjes beplanting en 

hoogteverschillen om te rommelen.

0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Verbeteren speelwaarde met 

hoogteverschillen

4 7.500€          8.500€           

4 Scoutingpad Bremerpark gemeente 0 t/m 11 jaar 07.11 0 t/m 5 jaar Geen. informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

5 Lucernehof 1 Bremerpark gemeente 0 t/m 11 jaar 03.14A 0 t/m 5 jaar Bij vervanging/renovatie aantrekkelijker 

inrichten met meer kleur aan toestellen en 

verhardingen.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen Geen aanpassing -€              

6 Lucernehof 2 Bremerpark gemeente 12 t/m 18 jaar 03.14B 6 t/m 18 

jaar

Realiseren What's Up plek voor jongeren 

door het aanbrengen van enkele zit- en 

ontmoetingsaanleidingen.

12 t/m 18 jaar steunplek sport what's up Verbeteren met zitaanleidingen 2 500€            1.000€           

7 Lucernehof 3 Bremerpark gemeente 6 t/m 11 jaar 03.14A 0 t/m 5 jaar Bij vervanging/renovatie aantrekkelijker 

inrichten met meer kleur aan toestellen en 

verhardingen.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

8 Zaaiviool, de 1 De Baan gemeente 0 t/m 5 jaar 04.03 0 t/m 5 jaar Wipveer en duikelrek vervangen door een 

leuk ander toestel.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

9 Evenemententerre

in

De Baan gemeente 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar steunplek sport what's up Geen aanpassing -€              

10 Bakhuis, het 1 De Baan gemeente 0 t/m 11 jaar 04.07 12 t/m 18 

jaar

Toestellen voor kinderen en jeugd niet 

meer vervangen. Trapveld verharden en 

omheinen en inrichten No Problem plek.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen Geen aanpassing -€              

11 Zaaiviool 2 De Baan gemeente 6 t/m 18 jaar 04.07 12 t/m 18 

jaar

Toestellen voor kinderen en jeugd niet 

meer vervangen. Trapveld verharden en 

omheinen en inrichten No Problem plek.

6 t/m 18 jaar steunplek sport what's up Verbeteren met zitaanleidingen 2 500€            1.000€           

12 Landauer, de De Baan gemeente 0 t/m 18 jaar 04.01 0 t/m 11 

jaar

Bij renovatie van deze plek en plek 04.12 

en 04.07 de toestellen van plek 04.12 hier 

vervangen. Tevens maken What's Up 

ontmoetingsplek bij trapveld.

0 t/m 11 jaar centrale plek 

spelen

Verbeteren speelwaarde door 

meer ruimte te maken voor vrij 

spel, plaatsen zitaanleidingen

2 500€            1.000€           

13 Koets, de De Baan gemeente 0 t/m 11 jaar 04.12 secundair Bij vervanging toestellen niet hier maar op 

plek 04.01 bijplaatsen.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

14 Waterkant De Kaai gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Bij vervanging meer richten op 

kinderen, mogelijk toestellen 

verplaatsen naar Kopakker

-€              

15 Koolzaadhof 1 Oud-

Biddinghuizen

gemeente 6 t/m 18 jaar 03.02 0 t/m 5 jaar Duikelrek niet meer vervangen. Bij 

renovatie aantrekkelijker inrichten en 

omgeving meer bij plek betrekken.

6 t/m 18 jaar steunplek sport what's up Verbeteren met zitaanleidingen 2 500€            1.000€           

16 Koolzaadhof 2 Oud-Biddinghuizengemeente 0 t/m 11 jaar 03.02 0 t/m 5 jaar Duikelrek niet meer vervangen. Bij 

renovatie aantrekkelijker inrichten en 

omgeving meer bij plek betrekken.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Bij vervanging meer richten op 

kinderen, verbeteren met meer 

ruimte en hoogteverschillen

6 2.500€          4.000€           

17 De Schatkamer / De WingerdOud-Biddinghuizengemeente 0 t/m 11 jaar 02.AKK 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 11 jaar schoolplein Geen aanpassing -€              

18 Kopakker Oud-

Biddinghuizen

gemeente 0 t/m 18 jaar 02.WIN 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Verbeteren speelwaarde met 

uitdagende toestellen voor 

bewegingsspel, eventueel 

verplaatsen vanuit Waterkant, 

verbeteren met zitaanleidingen

6 2 5.000€          20.482€         

19 Klaversingel Oud-

Biddinghuizen

gemeente 6 t/m 18 jaar 03.05 12 t/m 18 

jaar

Geen. 6 t/m 18 jaar centrale plek 

sporten

playground & stay 

around

Verbeteren met zitaanleidingen 

en afvalbakken, verbeteren 

speelwaarde met 

hoogteverschillen in verharding 

voor streets sports, beschutting

8 1 7.500€          14.161€         

 nieuw 2007
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spnr locatienaam buurt beheer categorie categorie  overige 

kosten 
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spnr locatienaam buurt huidig 

beheer
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termijn

 prikkel  tst  tst.duur  (100%) tst incl onder

20 Fruithof Oud-Biddinghuizengemeente 0 t/m 11 jaar 02.05 0 t/m 5 jaar Bij vervanging/renovatie plek verplaatsen 

naar veld Fruithof en toestellen meer voor 

0-5 toepassen.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Bij vervanging meer richten op 

kinderen en meer ruimte maken 

voor informeel spel

4 1.000€           

21 De Tamarisk Oud-Biddinghuizen Buitengemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

6 7.500€          9.000€           

22 Watersportkade Centrum Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar steunplek spelen Geen aanpassing -€              

23 Rede, de Centrum Dronten gemeente geen NIEUW NIEUW NIEUW geen ontmoetingspunt Geen aanpassing -€              

24 Waterfront Centrum Dronten gemeente 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW NIEUW informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt

4 1.000€           

25 Boeg, de De Boeg gemeente 0 t/m 11 jaar 25.20 0 t/m 5 jaar Bij vervanging toestellen terugbrengen tot 

3 en meer natuurlijker karakter geven.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

26 Buiskap, de 1 De Boeg gemeente 0 t/m 11 jaar 25.19 0 t/m 5 jaar Verbeteren speelplek. Aantrekkelijker 

maken voor 0-5.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

27 Buiskap, de 2 De Boeg gemeente 0 t/m 5 jaar 25.18 secundair Toestellen niet meer vervangen. informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

28 Botteloef, de De Boeg gemeente 6 t/m 18 jaar 25.23 6 t/m 18 

jaar

Bijplaatsen zit- en 

ontmoetingsaanleidingen en voetbaldruk 

spreiden door nog een klein trapveldje 

met minidoelen te maken.

6 t/m 18 jaar steunplek spelen what's up Gedeeltijk inrichten als 

informele struinruimte, 

ruimtenet en voetbaldoelen 

behouden

4 1.000€           

29 Killick, de De Boeg gemeente 0 t/m 5 jaar 25.21 secundair Toestellen niet meer vervangen. informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

30 Fazant, de 1 De Fazant gemeente 0 t/m 11 jaar 27.12 0 t/m 11 

jaar

Plek bij renovatie meer laten opgaan in 

omgeving. Meer natuurlijke toestellen 

gebuiken en speelprikkels in het bosje De 

Aalscholver aanbrengen.

informeel struinruimte Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt

10 2.500€           

31 Fazant, de 2 De Fazant gemeente 6 t/m 18 jaar 27.12 0 t/m 11 

jaar

Plek bij renovatie meer laten opgaan in 

omgeving. Meer natuurlijke toestellen 

gebuiken en speelprikkels in het bosje De 

Aalscholver aanbrengen.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

10 2.500€           

32 Voerbaan, de De Fazant gemeente 0 t/m 18 jaar 27.11 0 t/m 18 

jaar

Onaantrekkelijke plek. Omgeving bij 

renovatie meer betrekken bij plek en 

uitdagende toestellen toepassen. 

Speelprikkels in het groen toepassen en 

verder bosjes en hoogteverschil. 

Realiseren trapveldje met minidoelen en 

zit- en ontmoetingsaanleidingen voor 

jeugd en jongeren.

0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

playground & stay 

around

Verbeteren speelwaarde met 

avontuurlijke natuurlijke 

inrichting, speelprikkels in het 

groen toepassen en bosjes en 

hoogteverschillen, trapveldje 

met minidoelen en zit- en 

ontmoetingsaanleidingen voor 

jeugd en jongeren

10 2 1 5.000€          23.813€         

33 Korhoen, het De Fazant gemeente 0 t/m 11 jaar 27.10 secundair Toestellen niet meer vervangen of 

hergebruiken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

10 2.500€           

34 Harpoenierstraat Oud-Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar 29.04 0 t/m 11 

jaar

Bij vervanging plek verplaatsen naar 

Roerstraat. Bijplaatsen uitdagende 

toestellen voor de jeugd.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

35 Lijzijde Oud-Dronten gemeente 0 t/m 18 jaar 22.47 0 t/m 11 

jaar

Speelplek uitbreiden door toestellen bij te 

plaatsen voor 0-11 jaar. Omgeving meer 

betrekken bij speelplek (bos/grasveld).

0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Geen aanpassing -€              

36 Aan Boord Oud-Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar 22.47 0 t/m 11 

jaar

Speelplek uitbreiden door toestellen bij te 

plaatsen voor 0-11 jaar. Omgeving meer 

betrekken bij speelplek (bos/grasveld).

0 t/m 11 jaar schoolplein Geen aanpassing -€              

37 De Aquamarijn Oud-Dronten gemeente 0 t/m 18 jaar 26.UIT 0 t/m 18 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 18 jaar schoolplein what's up Geen aanpassing -€              

38 De Schakel Oud-Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar 26.SCH 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 11 jaar schoolplein Geen aanpassing -€              

39 Ankerplaats Oud-Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar 29.08 secundair Toestellen niet meer vervangen of 

hergebruiken.

0 t/m 11 jaar centrale plek 

spelen

Verbeteren speelwaarde met 

speelaanleiding in het 

landschap,eventueel wat 

sportvoorzieningen

6 1 3.000€          9.161€           

 nieuw 2007



 

 

© OBB 32 

2 VISIE > 
 

3 ANALYSE > 
 
 

4 BEHEER > 
  5 ACTIES > 

 
VOORWOORD > 

 
 

INHOUD > 
 

1 SAMENVATTING > 
 
 
 

  

spnr locatienaam buurt beheer categorie categorie  overige 

kosten 

totaal kosten

spnr locatienaam buurt huidig 

beheer

huidig categorie spnr cat wordt advies maatregelen advies 

categorie

soort plek soort plek 

jongeren

Advies / maatregelen lange 

termijn

 prikkel  tst  tst.duur  (100%) tst incl onder

40 Vooronder Oud-Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar 29.09 0 t/m 5 jaar Bij vervanging plek verplaatsen naar veld 

Ankerstraat. Toestellen aanpassen op 

leeftijdsgroep.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

41 Fokkestraat 2 Oud-Dronten gemeente 0 t/m 5 jaar 29.06 0 t/m 5 jaar Bij vervanging plek verplaatsen naar veld 

Fokkestraat. Duikelrek vervangen door 

toestel meer voor 0-5. Meer speelprikkels 

toepassen.

informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt

4 1.000€           

42 Fokkestraat 1 Oud-Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar 29.06 0 t/m 5 jaar Bij vervanging plek verplaatsen naar veld 

Fokkestraat. Duikelrek vervangen door 

toestel meer voor 0-5. Meer speelprikkels 

toepassen.

0 t/m 11 jaar centrale plek 

spelen

Verbeteren speelwaarde bij 

vervanging naar natuurlijk 

avontuurlijk ingerichte 

speelplek, meer divers 

landschap en groen

12 5.000€          8.000€           

43 Spiegelstraat Oud-Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar 29.10 0 t/m 5 jaar Basket verw ijderen en inrichten 

speelplek.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

44 De Toekomst Oud-Dronten gemeente 0 t/m 18 jaar 20.SRE 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 18 jaar schoolplein what's up Geen aanpassing -€              

45 Driemaster Oud-Dronten gemeente 0 t/m 18 jaar 20.SRE 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 18 jaar schoolplein what's up Geen aanpassing -€              

46 Kampanje Oud-Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

47 Commandeurstra

at

Oud-Dronten gemeente 12 t/m 18 jaar 29.02 secundair Toestellen niet meer vervangen. 12 t/m 18 jaar steunplek sport what's up Geen aanpassing -€              

48 De Schalm Zuid Oud-Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar 26.15 secundair Een van de plekken [26.14, 26.15 of 

26.16] handhaven. Andere plekken 

toestellen niet meer vervangen of 

hergebruiken. Een van de plekken 

opknappen met toestellen van andere 

plekken erbij.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

49 De Schalm Noord Oud-Dronten gemeente 0 t/m 11 jaar 27.10 secundair Toestellen niet meer vervangen of 

hergebruiken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

50 Oeverloper, de 1 De Oeverloperwijk gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Bij vervanging richten op 

kinderen, verminderen niet 

natuurlijke ondergronden

-€              

51 Oeverloper, de 2 De Oeverloperwijk gemeente 0 t/m 18 jaar 21.43 0 t/m 18 

jaar

Plek doet het niet omdat de inrichting te 

"saai" is. Omgeving meer betrekken bij 

inrichting. Meer met kleur en 

hoogteverschillen en speelprikkels doen.

0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Geen aanpassing -€              

52 Morinel, de 1 De Oeverloperwijk gemeente 6 t/m 18 jaar 21.43 0 t/m 18 

jaar

Plek doet het niet omdat de inrichting te 

"saai" is. Omgeving meer betrekken bij 

inrichting. Meer met kleur en 

hoogteverschillen en speelprikkels doen.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

-€              

53 Morinel, de 2 De Oeverloperwijk gemeente 0 t/m 11 jaar 21.43 0 t/m 18 

jaar

Plek doet het niet omdat de inrichting te 

"saai" is. Omgeving meer betrekken bij 

inrichting. Meer met kleur en 

hoogteverschillen en speelprikkels doen.

0 t/m 11 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

natuurlijke avontuurlijke 

speelmogelijkheden en 

toestellen

10 2 6.000€          17.822€         

54 Hoedenmakersgil

de

De Gilden gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 18 jaar bovenwijkse plek stay around Verbeteren beschutting, 

zitaanleidingen

6 1 1.500€          7.661€           

55 Timmerliedengilde De Gilden gemeente 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

avontuurlijke speelruimte, 

verminderen 

kunstgrasoppervlaktes

6 2.000€          3.500€           

56 MandenmakersgildeDe Gilden gemeente geen NIEUW NIEUW NIEUW geen ontmoetingspunt Geen aanpassing -€              

57 Wijnverlater De Gilden gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

avontuurlijke 

speelmogelijkheden, afbouwen 

toestellen

6 2.000€          3.500€           
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58 Wijngaard De Gilden gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar centrale plek 

spelen

Verbeteren speelwaarde met 

divers groen en geborgenheid 

voor kleine kinderen, 

zitaanleidingen

20 2.000€          7.000€           

59 Sint MargarethagildeDe Gilden gemeente 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW NIEUW informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

60 Sint 

Lambertusgilde

De Gilden gemeente 0 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Verbeteren speelwaarde met 

diverser groen

6 2.000€          3.500€           

61 Weversgilde De Gilden gemeente geen NIEUW NIEUW NIEUW geen ontmoetingspunt Geen aanpassing -€              

62 Kleermakersgilde De Gilden gemeente geen NIEUW NIEUW NIEUW geen ontmoetingspunt Geen aanpassing -€              

63 Smedengilde De Gilden gemeente 0 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Geen aanpassing -€              

64 Troffel De Gilden gemeente 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW NIEUW informeel ontmoetingspunt Omvormen tot informeel 

ontmoetingspunt

4 1.000€           

65 SchoenmakersgildeDe Gilden gemeente geen NIEUW NIEUW NIEUW geen ontmoetingspunt Geen aanpassing -€              

66 Blaasbalg De Gilden gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar centrale plek 

spelen

Verbeteren speelwaarde door 

aantal toestellen te vervangen 

door divers groen

6 2.500€          4.000€           

67 Metselaarsgilde De Gilden gemeente geen NIEUW NIEUW NIEUW geen ontmoetingspunt Geen aanpassing -€              

68 Molenaarsgilde De Gilden gemeente 0 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Verbeteren speelwaarde met 

divers groen en 

hoogteverschillen

12 5.000€          8.000€           

69 Baksteen De Gilden gemeente 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar bovenwijkse plek playground & stay 

around

Verbeteren met zitaanleidingen 

en beschutting

10 2 1.500€          13.322€         

70 Zilversmedengilde De Gilden gemeente 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speel- en 

ontmoetingswaarde plek met 

zitaanleidingen en toestellen

4 2 1.500€          11.822€         

71 Broodbakkersgilde De Gilden gemeente geen NIEUW NIEUW NIEUW geen ontmoetingspunt Geen aanpassing -€              

72 Brouwersgilde De Gilden gemeente 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speel- en 

ontmoetingswaarde plek met 

zitaanleidingen en toestellen

4 2 1.500€          11.822€         

73 Waterpas De Gilden gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

afbouwen toestellen en 

vervangen door divers groen, 

afbouwen 

kunstgrasondergronden

6 2.500€          4.000€           

74 Koggerdaalder De Munten gemeente 0 t/m 18 jaar 42.40 6 t/m 18 

jaar

Toestellen voor 0-5 verplaatsen naar een 

van de zoekgebieden en tw ee uitdagende 

toestellen voor 6-11 plaatsen.

0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Verbeteren speelwaarde met 

divers landschap en groen

6 7.500€          9.000€           

75 Dukdalf De Munten gemeente 0 t/m 11 jaar 43.BEU 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 18 jaar schoolplein what's up Geen aanpassing -€              

76 Zevensprong De Munten gemeente 0 t/m 11 jaar 43.BEU 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 18 jaar schoolplein what's up Verbeteren met zitaanleidingen -€              

77 Klimboom De Munten gemeente 0 t/m 18 jaar 43.BEU 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 18 jaar schoolplein what's up Geen aanpassing -€              

78 Mark De Munten gemeente 0 t/m 11 jaar 43.45 0 t/m 11 

jaar

Geen. 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

diverser landschap en groen 

voor kinderen tot 8 jaar

6 2.000€          3.500€           

79 Muntmeesterdreef De Munten gemeente 12 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar steunplek sport stay around Verbeteren met beschutting, 

zitaanleidingen en verlichting

6 1 1.500€          7.661€           
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80 Rijnse Gulden De Munten gemeente 0 t/m 18 jaar 42.42 0 t/m 11 

jaar

Bijplaatsen tw ee uitdagende toestellen 

voor 6-11.

6 t/m 18 jaar steunplek sport what's up Speeltoestellen niet vervangen,  

budget skatetoestellen 

samenvoegen tot 1 groot 

skate/streets sports park in 

Dronten

6 5.000€          6.500€           

81 Dubloen De Munten gemeente 0 t/m 18 jaar 42.40 6 t/m 18 

jaar

Toestellen voor 0-5 verplaatsen naar een 

van de zoekgebieden en tw ee uitdagende 

toestellen voor 6-11 plaatsen.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen stay around Verbeteren speelplek als 

avontuurlijke speelplek 

kinderen, verbeteren met 

beschutting, verharding en 

zitaanleidingen

10 2 2.500€          14.322€         

82 Vierlander De Munten gemeente 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW NIEUW informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

83 Philipsdaalder De Munten gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

84 Escudo De Munten gemeente 0 t/m 11 jaar 43.43 0 t/m 11 

jaar

Bijplaatsen 2 toestellen. 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

natuur voor kinderen tot 8 jaar

4 1 2.000€          7.661€           

85 Lire De Munten gemeente 0 t/m 18 jaar 43.44 0 t/m 11 

jaar

Geen. 0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

playground & 

what's up

Verbeteren speelwaarde 

landschap en variatie in 

speelmogelijkheden met 

toestellen, verbeteren 

geborgenheid en zonering, 

street sports

5 15.000€        38.305€         

86 Ecu De Munten gemeente 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar steunplek sport what's up Geen aanpassing -€              

87 Drielander De Munten gemeente 0 t/m 5 jaar 42.39 0 t/m 5 jaar Geen. Bij renovatie omgeving meer bij 

speelplek betrekken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

88 Drieslag, de De Munten gemeente 12 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar steunplek sport playground & 

what's up

Geen aanpassing -€              

89 Majoraan De Kruidentuin gemeente 6 t/m 11 jaar 34.26 0 t/m 5 jaar Geen. Bij vervanging meer doen met 

omgeving en w ipveer door iets anders 

vervangen. Tafeltennis en duikel evt. 

hergebruiken.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

groen en hoogteverschillen, 

tafeltennistafel niet vervangen

6 1.500€          3.000€           

90 Kruidendreef De Kruidentuin gemeente 0 t/m 11 jaar 34.24 secundair Toestellen niet meer vervangen. 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

diverse landschap en groen

4 2 5.500€          15.822€         

91 Gamander 2 De Kruidentuin gemeente 6 t/m 18 jaar 35.45 6 t/m 18 

jaar

Bijplaatsen tw ee uitdagende toestellen 

voor 8-14 en w at zit- en 

ontmoetingsaanleidingen.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

92 Gamander 1 De Kruidentuin gemeente 6 t/m 11 jaar 35.45 6 t/m 18 

jaar

Bijplaatsen tw ee uitdagende toestellen 

voor 8-14 en w at zit- en 

ontmoetingsaanleidingen.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

93 Pimpernel De Kruidentuin gemeente 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

94 Tijm De Kruidentuin gemeente 0 t/m 11 jaar 35.03 0 t/m 5 jaar Te veel toestellen en eentonig ingericht. 

Paar toestellen herbebruiken en bij 

renovatie omgeving meer bij plek 

betrekken.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

avontuurlijke natuurlijke 

speelaanleidingen en 

ondergronden

6 2.000€          3.500€           

95 Kruizemunt De Kruidentuin gemeente 0 t/m 11 jaar 34.25 0 t/m 5 jaar Geen. Minder toestellen en meer op 0-5 

gericht. Combi en duikel evt. 

hergebruiken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

96 Thomsonstraat De Lancaster gemeente 0 t/m 11 jaar 32.27 0 t/m 5 jaar Basket niet meer vervangen. informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

97 Campbellhof De Lancaster gemeente 0 t/m 18 jaar 32.17 6 t/m 18 

jaar

Realiseren onverhard trapveldje met 

minidoelen. En plaatsen zit- en 

ontmoetingsaanleidingen en tafeltennis 

van secundaire plek.

0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

stay around Verbeteren speelwaarde voor 

jeugd met uitdagend toestel en 

voor kinderen met ruimte om 

bouwen (zand/water)

8 3.000€          5.000€           

98 Het Wilgerijs De Lancaster gemeente 6 t/m 18 jaar 32.WIL 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 6 t/m 18 jaar schoolplein Geen aanpassing -€              

99 Gemet, het De Landmaten gemeente 0 t/m 18 jaar 37.35 0 t/m 5 jaar Geen. Bij renovatie omgeving meer bij 

speelplek betrekken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

100 Morgen, de De Landmaten gemeente 0 t/m 18 jaar 37.37 0 t/m 18 

jaar

Zorgen voor sportmogelijkheden voetbal, 

volleybal, korfbal en basketbal.

0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Geen aanpassing -€              
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101 Spint, het De Landmaten gemeente 6 t/m 11 jaar 37.36 0 t/m 11 

jaar

Bijplaatsen tw ee leuke toestellen voor 0-5 

bij of in directe omgeving van deze plek. 

Verder in omgeving onverhard trapveld 

maken met tw ee minidoelen. Bij toestellen 

6-11 w at zitaanleidingen plaatsen 

(kleur!!!).

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

102 Muddegezaai, de De Landmaten gemeente 0 t/m 18 jaar 37.38 0 t/m 18 

jaar

Plek ronoveren. Op deze locatie speelplek 

voor 0-5 maken met enkele toestellen. 

Verder maken overhard trapveld met 

zitaanleidingen erbij. Plaatsen enkele 

uitdagende toestellen voor 8-14 jaar.

0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Geen aanpassing -€              

103 Dronterpad De Landmaten gemeente geen NIEUW NIEUW NIEUW geen struinruimte Geen aanpassing -€              

104 Zaan, de De Landstreken gemeente 6 t/m 18 jaar 33.48 secundair Toestellen niet meer vervangen of 

hergebruiken. 

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

105 Grevelingen De Landstreken gemeente 0 t/m 11 jaar 33.29 0 t/m 5 jaar Opknappen plek en meer inrichten voor 0-

5. Een aantal toestellen niet meer 

vervangen of hergebruiken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

106 Hondsrug De Landstreken gemeente 0 t/m 5 jaar 33.28 0 t/m 5 jaar Geen. Bij vervanging meer inrichten voor 

0-5. Tafeltennistafel verplaatsen.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

natuurlijk avontuurlijk inrichting 

voor kinderen (bouwen), 

verminderen niet natuurlijke 

ondergronden

6 1.500€          3.000€           

107 Het Zuiderlicht De Landstreken gemeente 0 t/m 11 jaar 33.ZUI 0 t/m 11 

jaar

BRA of ZUI nodig, overleg met school. 0 t/m 11 jaar schoolplein Geen aanpassing -€              

108 JCC eo De Landstreken gemeente 6 t/m 18 jaar 33.ZUI 0 t/m 11 

jaar

BRA of ZUI nodig, overleg met school. 6 t/m 18 jaar bovenwijkse plek playground & stay 

around

Geen aanpassing -€              

109 Zonnewijzer De Manege gemeente 0 t/m 11 jaar 36.00 12 t/m 18 

jaar

Trapveld verharden en omheinen. 0 t/m 11 jaar schoolplein Geen aanpassing -€              

110 Toepad, het 2 De Manege gemeente 6 t/m 18 jaar 36.00 12 t/m 18 

jaar

Trapveld verharden en omheinen. 6 t/m 18 jaar centrale plek 

sporten

playground & stay 

around

Verbeteren met beschutting, 

zitaanleidingen

6 1 1.500€          7.661€           

111 Amazone, de De Manege gemeente 0 t/m 18 jaar 36.31 0 t/m 5 jaar Opknappen speelplek. Leukere toestellen 

plaatsen voor doelgroep en omgeving 

meer bij plek betrekken.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Toestellen jeugd en jongeren 

niet vervangen. 

4 1.500€          2.500€           

112 Concourslaan De Manege gemeente 0 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

divers groen voor jeugdigen, 

parcoursje, aantal toestellen 

verminderen, verbeteren met 

zitaanleidingen

6 2.000€          3.500€           

113 IJslander, de De Manege gemeente 0 t/m 11 jaar 36.34 secundair Toestellen niet meer vervangen of 

hergebruiken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

114 Kompas De Manege gemeente 0 t/m 18 jaar 36.FLE 0 t/m 11 

jaar

FLE of KOM nodig, overleg met school. 0 t/m 18 jaar schoolplein what's up Geen aanpassing -€              

115 Flevosprong De Manege gemeente 0 t/m 18 jaar 36.FLE 0 t/m 11 

jaar

FLE of KOM nodig, overleg met school. 0 t/m 18 jaar schoolplein what's up Geen aanpassing -€              

116 Haflinger, de De Manege gemeente 0 t/m 11 jaar 36.30 secundair Toestellen niet meer vervangen. Plaatsen 

vier palen als voetbaldoelen en enkele 

banken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

117 De Brandaris De Landstreken gemeente 0 t/m 18 jaar 33.BRA 0 t/m 11 

jaar

BRA of ZUI nodig, overleg met school. 0 t/m 18 jaar schoolplein what's up Geen aanpassing -€              

118 Koekoeksbloem Bloemenbuurt gemeente 0 t/m 11 jaar 59.17 0 t/m 11 

jaar

Bijplaatsen tw eed combi aan andere zijde 

van het pad. Veld inrichten voor voetje 

van de vloer, tik- en verstopspelen door 

verschillende speelprikkels aan te 

brengen. Voetbal w ordt zo ook 

voorkomen.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Omvormen tot overzichtelijke 

speelplek voor kinderen met 

water en zand. Toestellen jeugd 

niet vervangen.

4 1 5.661€           

119 De Golfslag Bloemenbuurt gemeente 0 t/m 11 jaar 52.GOL 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 11 jaar schoolplein Geen aanpassing -€              

120 Sterhyacint Bloemenbuurt gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           
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121 Kamperfoelielaan Bloemenbuurt gemeente 0 t/m 5 jaar 52.20 0 t/m 5 jaar Tafeltennistafel verplaatsen en toestellen 

voor 0-5 plaatsen met gekleurde 

veiligheidsondergrond.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

122 Ranonkelstraat Bloemenbuurt gemeente 0 t/m 5 jaar 52.19 0 t/m 11 

jaar

Plek uitbreiden. Toestellen plaatsen. 

Hoogteverschillen toepassen en w erken 

met stammen en beplanting.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Geen aanpassing -€              

123 Dahliastraat Bloemenbuurt gemeente 6 t/m 18 jaar 52.19 0 t/m 11 

jaar

Plek uitbreiden. Toestellen plaatsen. 

Hoogteverschillen toepassen en w erken 

met stammen en beplanting.

6 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Verbeteren speelwaarde met 

diverse groen voor jeugd, 

landschap diverser inrichten, 

verbeteren met zitaanleidingen, 

verbeteren drainage

18 5.000€          9.500€           

124 Hondsdraf 1 Bloemenbuurt gemeente 0 t/m 5 jaar 59.16 0 t/m 5 jaar Beetje eentonig. Wipveer ook eens door 

ander toestel vervangen. Kijken of er 

centrale locatie is te vinden voor alle 

toestellen. Meer speelprikkels in 

verharding toepassen.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

2 500€             

125 Hondsdraf 2 Bloemenbuurt gemeente 0 t/m 5 jaar 59.16 0 t/m 5 jaar Beetje eentonig. Wipveer ook eens door 

ander toestel vervangen. Kijken of er 

centrale locatie is te vinden voor alle 

toestellen. Meer speelprikkels in 

verharding toepassen.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

2 500€             

126 Klaproosdreef Bloemenbuurt gemeente 0 t/m 11 jaar 52.18 6 t/m 11 

jaar

Plek uitbreiden. Toestellen plaatsen. 

Eventueel w ater erbij betrekken (pontje?). 

Hoogteverschillen toepassen en muurtjes.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde in 

zomer met waterspel, variatie in 

het landschap en meer groen, 

aantal toestellen verminderen

4 5.000€          6.000€           

127 Zwanebloem Bloemenbuurt gemeente 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar steunplek sport what's up Speeltoestellen niet vervangen -€              

128 Lavendelstrook Bloemenbuurt gemeente 0 t/m 18 jaar 52.22 0 t/m 11 

jaar

Plek is niet aantrekkelijk. Informelere 

inrichting maken w aar de omgeving meer 

betrokken is bij het spel ipv siergroen. 

Verbeteren trapveld door plaatsen tw ee 

minidoeltjes en stukje hekw erk.

0 t/m 18 jaar centrale plek 

spelen

what's up Verbeteren speelwaarde door 

betere drainage plek, 

hoogteverschillen en diverse 

typen groen aanbrengen

12 5.000€          8.000€           

129 Plankenpad, het Kampbuurt gemeente 0 t/m 11 jaar 55.05 0 t/m 11 

jaar

Plek verbeteren/renoveren. Bijplaatsen 

toestellen van [55.14] of nieuw e 

toestellen. Omgeving meer betrekken bij 

speelplek.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

divers groen, aantal toestellen 

verminderen

4 1.500€          2.500€           

130 Legboor, de Kampbuurt gemeente 0 t/m 5 jaar 55.14 secundair Toestellen niet meer vervangen of 

hergebruiken op plek [55.05].

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

131 Bosweg Oud-Swifterbant gemeente 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar centrale plek 

sporten

playground & no 

problem

Verbeteren met overkapping, 

zitplek en verlichting

5 2 5.000€          15.572€         

132 Tolhoren Oud-Swifterbant gemeente 0 t/m 11 jaar 52.09 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde met 

mogelijkheden voor 

constructiespel, toestellen 

jeugd niet vervangen

-€              

133 De Duykeldam Oud-Swifterbant gemeente 0 t/m 11 jaar 52.DUY 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 11 jaar schoolplein Geen aanpassing -€              

134 Porfierstraat Oud-Swifterbant gemeente 0 t/m 5 jaar 51.02 secundair Toestellen niet meer vervangen of 

verplaatsen naar grote speelhoek in De 

Greente.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

3 750€             

135 Koraalstraat Oud-Swifterbant gemeente 0 t/m 11 jaar 51.01 secundair Toestellen niet meer vervangen of 

verplaatsen naar grote speelhoek in De 

Greente.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

3 750€             

136 De Branding Oud-Swifterbant gemeente 0 t/m 11 jaar 51.BRA 0 t/m 11 

jaar

PM, overleg met school. 0 t/m 11 jaar schoolplein Geen aanpassing -€              

137 Buitenhof Oud-Swifterbant gemeente 0 t/m 5 jaar 52.02 secundair Schommel niet meer vervangen. Combi 

hergebruiken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

138 Fuikhoren Oud-Swifterbant gemeente 0 t/m 5 jaar 52.01 secundair Toestellen verw ijderen en leuk pleintje 

met speelaanleidingen zoals gekleurde 

verharding, poefs en paaltjes maken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           
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139 Greente, de 1 Oud-Swifterbant gemeente 6 t/m 18 jaar 51.00 0 t/m 18 

jaar

Nieuw e plek voor 0-5 maken.  Voor 

jongeren een hoge pannakooi plaatsen 

w aar ook 4 tegen 4 kan w orden 

gespeeld. Voor de jeugd een aantal 

uitdagende toestellen plaatsen. Poepvrij 

maken. Plaatsen zit- en 

ontmoetingsaanleidingen.

6 t/m 18 jaar centrale plek 

sporten

playground & 

what's up

Verbeteren met zitaanleidingen, 

verbeteren met street sport 

elementen

4 2 1.500€          11.822€         

140 Greente, de 2 Oud-Swifterbant gemeente 0 t/m 5 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar struinruimte Geen aanpassing -€              

141 Langs de Bogen Spelbuurt gemeente 0 t/m 11 jaar 53.06 6 t/m 11 

jaar

Schommel, w ipveer en lage glijbaan 

verw ijdere. Bijplaatsen nestschommel en 

uitdagend klimtoestel.

0 t/m 11 jaar centrale plek 

spelen

Verbeteren speelwaarde met 

variatie in landschap en soorten 

groen

4 1.500€          2.500€           

142 Het Wapenschild Spelbuurt gemeente 0 t/m 11 jaar 54.21 secundair Toestellen niet meer vervangen. 

Speelprikkels aanbrengen verspreid over 

de buurt.

0 t/m 5 jaar steunplek spelen Sporttoestellen jeugd niet 

vervangen. 

-€              

143 Jachthoorn, de Spelbuurt gemeente 0 t/m 5 jaar 53.11 0 t/m 5 jaar Geen. Net nieuw  ingericht. 0 t/m 5 jaar steunplek spelen Verbeteren speelwaarde door 

landschap en groen te 

verbeteren, minder toestellen

4 1.500€          2.500€           

144 Banier, de Spelbuurt gemeente 0 t/m 5 jaar 53.10 0 t/m 5 jaar Bij renovatie schommel en w ip niet meer 

vervangen. In paats daarvan grote 

cobinatie plaatsen en speelaanleidingen.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

145 Kruisboog, de Spelbuurt gemeente 0 t/m 11 jaar 53.04 secundair Toestellen niet meer vervangen of 

hergebruiken.

informeel struinruimte Omvormen tot informele 

speelruimte

4 1.000€           

146 Vendelier, de Spelbuurt gemeente 0 t/m 11 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 11 jaar steunplek spelen what's up Verbeteren met zitaanleidingen 

voor jongeren

6 1.500€           

147 Blazoen, het Spelbuurt gemeente 6 t/m 18 jaar NIEUW NIEUW NIEUW 6 t/m 18 jaar steunplek sport stay around Verbeteren met zitaanleidingen, 

beschutting

6 1 1.500€          7.661€           

M 01 Smidshamer maatregel De Gildengemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 0 t/m 5 jaar ontmoetingspunt Verbeteren met bankje, klein 

toestel en verharding

4 1 2.500€          8.161€           

M 02 Koopmansbeurs maatregel De Gildengemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW ouder dan 18 ontmoetingspunt Verbeteren als 

hondenspeelplaats

4 2.500€          3.500€           

M 03 Akkerhof maatregel De Kaai gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 6 t/m 11 jaar struinruimte Verbeteren met divers 

speelgroen

1.500€          1.500€           

M 04 Hoek Lange 

Streek / 

Noordersingel

maatregel Oud-

Swifterbant

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt what's up Verbeteren met zitaanleidingen 2 500€            1.000€           

M 05 Bosweg bos maatregel Oud-

Swifterbant

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt stay around Verbeteren met verlichting en 

zitaanleidingen

6 1.500€          3.000€           

M 06 Rendierweg maatregel De 

Munten

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt no problem Zoekgebied, verbeteren met 

overkapping, zitaanleiding en 

verlichting

10 2 2.500€          14.322€         

M 07 Wisentbos maatregel De 

Munten

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt no problem Verbeteren met overkapping, 

zitaanleiding en verlichting in 

overleg met Staatsbosbeheer

10 2 2.500€          14.322€         

M 08 Eurosingel 2x maatregel De 

Munten

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt what's up Verbeteren met zitaanleidingen 

op 2 punten

4 1.000€          2.000€           

M 09 Energieweg maatregel De 

Oeverloperwijk

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt stay around Zoekgebied, verbeteren met 

beschutting, verharding en 

zitaanleidingen

6 1 1.500€          7.661€           

M 10 Biddingringweg maatregel De 

Oeverloperwijk

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt no problem Zoekgebied, verbeteren met 

overkapping, zitaanleidingen en 

vuurplek

10 2 2.500€          14.322€         

M 11 Fazantendreef maatregel De 

Fazant

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt stay around Zoekgebied, verbeteren met 

beschutting, verharding en 

zitaanleidingen

6 1 1.500€          7.661€           

M 12 Beursstraat maatregel De 

Munten

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt what's up Openbare ruimte verbeteren met 

zitaanleidingen

2 500€            1.000€           

M 13 De West maatregel De 

Landmaten

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt what's up Verbeteren met zitaanleidingen 2 500€            1.000€           

 nieuw 2007
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spnr locatienaam buurt beheer categorie categorie  overige 

kosten 

totaal kosten

spnr locatienaam buurt huidig 

beheer

huidig categorie spnr cat wordt advies maatregelen advies 

categorie

soort plek soort plek 

jongeren

Advies / maatregelen lange 

termijn

 prikkel  tst  tst.duur  (100%) tst incl onder

M 13 Dronterweg maatregel De 

Landmaten

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt what's up Verbeteren met zitaanleidingen 2 500€            1.000€           

M 14 De Zuid 2x maatregel De 

Manege

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt what's up Verbeteren met zitaanleidingen 

op 2 punten

4 1.000€          2.000€           

M 15 Dronterweg maatregel De 

Oeverloperwijk

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt no problem Zoekgebied, verbeteren met 

overkapping, zitaanleidingen en 

vuurplek

10 2 2.500€          14.322€         

M 16 Akkerhof maatregel Oud-

Biddinghuizen

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt what's up Verbeteren met diverser groen 

voor constructiespel jeugd, 

verbeteren met zitaanleidingen

2 3.000€          3.500€           

M 17 Waterkant zitplek maatregel Oud-

Biddinghuizen 

Buiten

gemeente n.v.t. NIEUW NIEUW NIEUW 12 t/m 18 jaar ontmoetingspunt stay around Verbeteren met beschutting 1 2.500€          7.161€           

 nieuw 2007
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BIJLAGE IV. OVERZICHT PER BUURT 
 

wijk buurt

informeel

  kind/plek kind/plek ha/plek

0-5jr: 20m2/1 15 30 3

6-11jr: 20m2 /1 55 70 50

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

wijk [aantal] [ha] [aant/ha] [aantal] [aantal] [aantal] [€] [plek] [plek] [plek] [aantal] [aantal] [aantal] [€]

BiddinghuizenOud-Biddinghuizen 411       31         4,4 6           63         69         € 784 6           -        69         € 758

Oud-Biddinghuizen0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 130       4,2 4           44         33         2600m2 8           4           11         4           -        33         

Oud-Biddinghuizen6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 151       4,9 6           57         25         3020m2 2           2           1           4           2-           38         

Oud-Biddinghuizen12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 130       4,2 3           19         43         4kg; 3wu; 2sa 1           1           1           3           -        43         

BiddinghuizenOud-Biddinghuizen Buiten 74         12         2,1 1           8           74         € 274 -        1-           € 83

Oud-Biddinghuizen0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 14         1,2 1           5           14         280m2 -        -        4           -        1-           

Oud-Biddinghuizen6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 23         1,9 1           6           23         460m2 -        -        1           -        1-           

Oud-Biddinghuizen12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 37         3,1 -        2           1kg; 1wu; 0sa -        -        1           -        -        

BiddinghuizenDe Kaai 100       14         2,4 1           3           100       € 185 1           -        100       € 75

Oud-Biddinghuizen0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 36         2,6 1           3           36         720m2 2           1           5           1           -        36         

Oud-Biddinghuizen6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 33         2,4 1           3           33         660m2 -        -        1           -        1-           

Oud-Biddinghuizen12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 31         2,2 -        -        1kg; 1wu; 0sa -        -        1           -        -        

BiddinghuizenDe Baan 288       28         3,4 6           21         48         € 551 4           2-           72         € 286

Oud-Biddinghuizen0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 95         3,4 4           12         24         1900m2 6           3           10         2           2-           48         

Oud-Biddinghuizen6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 111       4,0 5           19         22         2220m2 2           1           1           4           1-           28         

Oud-Biddinghuizen12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 82         2,9 3           6           27         3kg; 2wu; 1sa -        -        1           2           1-           41         

BiddinghuizenBremerpark 221       36         2,0 7           58         32         € 1.555 5           2-           44         € 668

Oud-Biddinghuizen0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 39         1,1 5           43         8           780m2 2           1           12         4           1-           10         

Oud-Biddinghuizen6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 75         2,1 6           54         13         1500m2 1           1           1           3           3-           25         

Oud-Biddinghuizen12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 107       3,0 3           10         36         4kg; 2wu; 1sa 1           1           1           3           -        36         

West De Gilden 1.181    121       3,3 20         75         59         € 430 18         2-           66         € 470

De Gilden0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 411       3,4 13         57         32         8220m2 27         13         41         11         2-           37         

De Gilden6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 384       3,2 9           69         43         7680m2 6           5           3           7           2-           55         

De Gilden12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 386       3,2 4           10         97         13kg; 8wu; 5sa 4           3           1           5           1           77         

West De Munten 1.149    113       3,4 15         84         77         € 441 12         3-           96         € 379

De Gilden0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 239       2,1 12         58         20         4780m2 15         7           38         8           4-           30         

De Gilden6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 335       3,0 11         71         30         6700m2 6           4           3           7           4-           48         

De Gilden12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 575       5,1 8           20         72         19kg; 12wu; 8sa 6           5           1           9           1           64         

NoordDe Oeverloperwijk 410       73         1,9 4           26         103       € 270 3           1-           137       € 312

Hanzekwartier0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 105       1,4 3           18         35         2100m2 7           3           25         3           -        35         

Hanzekwartier6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 119       1,6 4           24         30         2380m2 2           1           2           2           2-           60         

Hanzekwartier12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 186       2,5 2           7           93         6kg; 4wu; 2sa 2           1           1           1           1-           186       

MiddenCentrum Dronten 64         36         0,6 3           6           21         € 667 2           1-           32         € 271

0 t/m 5 jaar 21         0,6 2           6           11         420m2 1           -        12         1           1-           21         

6 t/m 11 jaar 22         0,6 1           3           22         440m2 -        -        1           1           -        22         

12 t/m 18 jaar 21         0,6 -        -        1kg; 0wu; 0sa -        -        1           -        -        

MiddenOud-Dronten 583       87         2,2 16         124       36         € 957 9           7-           65         € 726

0 t/m 5 jaar 204       2,3 15         87         14         4080m2 13         6           29         8           7-           26         

6 t/m 11 jaar 162       1,9 14         108       12         3240m2 2           2           2           8           6-           20         

12 t/m 18 jaar 217       2,5 5           29         43         7kg; 4wu; 3sa 2           2           1           5           -        43         

MiddenDe Fazant 282       39         2,4 4           19         71         € 382 1           3-           282       € 266

0 t/m 5 jaar 52         1,3 3           13         17         1040m2 3           1           13         1           2-           52         

6 t/m 11 jaar 88         2,3 4           16         22         1760m2 1           1           1           1           3-           88         

12 t/m 18 jaar 142       3,6 2           4           71         5kg; 3wu; 2sa 1           1           1           1           1-           142       

MiddenBungalowpark 74         116       0,2 -        -        -        -        

0 t/m 5 jaar 11         0,1 -        -        220m2 -        -        39         -        -        

6 t/m 11 jaar 22         0,2 -        -        440m2 -        -        3           -        -        

12 t/m 18 jaar 41         0,4 -        -        1kg; 1wu; 1sa -        -        1           -        -        

MiddenDe Boeg 205       16         4,3 5           22         41         € 829 1           4-           205       € 52

0 t/m 5 jaar 61         3,8 4           18         15         1220m2 4           2           6           -        4-           

6 t/m 11 jaar 76         4,8 3           16         25         1520m2 1           1           1           1           2-           76         

12 t/m 18 jaar 68         4,3 1           3           68         2kg; 1wu; 1sa -        -        1           1           -        68         

Zuid De Landmaten 471       57         2,8 5           25         94         € 428 3           2-           157       € 232

De Landmaten0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 101       1,8 3           17         34         2020m2 6           3           19         1           2-           101       

De Landmaten6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 140       2,5 4           20         35         2800m2 2           2           2           1           3-           140       

De Landmaten12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 230       4,0 3           7           77         8kg; 5wu; 3sa 2           2           1           1           2-           230       

Zuid De Manege 400       71         1,9 8           59         50         € 1.074 6           2-           67         € 738

De Landmaten0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 100       1,4 7           29         14         2000m2 6           3           24         5           2-           20         

De Landmaten6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 138       1,9 8           50         17         2760m2 2           1           2           5           3-           28         

De Landmaten12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 162       2,3 5           25         32         5kg; 3wu; 2sa 1           1           1           3           2-           54         

Zuid De Lancaster 207       17         4,1 3           22         69         € 1.184 2           1-           104       € 1.092

De Landmaten0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 60         3,5 2           12         30         1200m2 4           2           6           1           1-           60         

De Landmaten6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 73         4,3 3           19         24         1460m2 1           1           1           2           1-           37         

De Landmaten12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 74         4,4 2           9           37         2kg; 1wu; 1sa -        -        1           2           -        37         

Zuid De Landstreken 241       26         3,1 6           31         40         € 1.156 4           2-           60         € 980

De Landmaten0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 62         2,4 4           17         16         1240m2 4           2           9           3           1-           21         

De Landmaten6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 74         2,8 5           24         15         1480m2 1           1           1           3           2-           25         

De Landmaten12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 105       4,0 3           11         35         4kg; 2wu; 1sa 1           1           1           2           1-           53         

Zuid De Kruidentuin 413       41         3,4 7           25         59         € 321 3           4-           138       € 219

De Landmaten0 t/m 5 jaar0 t/m 5 jaar 118       2,9 3           17         39         2360m2 7           3           14         3           -        39         

De Landmaten6 t/m 11 jaar6 t/m 11 jaar 126       3,1 7           22         18         2520m2 2           1           1           -        7-           

De Landmaten12 t/m 18 jaar12 t/m 18 jaar 169       4,1 2           6           85         6kg; 3wu; 2sa 1           1           1           -        2-           

SwifterbantKampbuurt 144       19         2,5 2           15         72         € 476 1           1-           144       € 293

144380 t/m 5 jaar 38         2,0 2           10         19         760m2 2           1           7           1           1-           38         

144506 t/m 11 jaar 50         2,6 1           14         50         1000m2 -        -        1           -        1-           

1445612 t/m 18 jaar 56         2,9 -        1           2kg; 1wu; 1sa -        -        1           -        -        

SwifterbantOud-Swifterbant 284       58         1,6 10         60         28         € 1.716 6           4-           47         € 1.258

144790 t/m 5 jaar 79         1,4 8           27         10         1580m2 5           2           20         4           4-           20         

1441006 t/m 11 jaar 100       1,7 6           51         17         2000m2 1           1           2           4           2-           25         

14410512 t/m 18 jaar 105       1,8 2           24         53         4kg; 2wu; 1sa 1           1           1           2           -        53         

SwifterbantSpelbuurt 308       31         3,3 7           30         44         € 470 5           2-           62         € 368

144640 t/m 5 jaar 64         2,1 6           23         11         1280m2 4           2           11         4           2-           16         

1441166 t/m 11 jaar 116       3,7 5           25         23         2320m2 2           1           1           3           2-           39         

14412812 t/m 18 jaar 128       4,1 1           4           128       4kg; 3wu; 2sa 1           1           1           1           -        128       

SwifterbantBloemenbuurt 651       55         3,9 11         51         59         € 334 7           4-           93         € 247

1441630 t/m 5 jaar 163       3,0 9           36         18         3260m2 10         5           19         5           4-           33         

1441846 t/m 11 jaar 184       3,3 7           43         26         3680m2 3           2           2           4           3-           46         

14430412 t/m 18 jaar 304       5,5 3           12         101       10kg; 6wu; 4sa 3           3           1           3           -        101       

TotaalTotaal 9.195    33.146  0,1 147       827       63         € 552 99         48-         93         € 417

0 t/m 5 jaar 2.396    0,1 111       552       22         47920m2 159       79         111       -        111-       

6 t/m 11 jaar 2.886    0,1 111       714       26         57720m2 52         41         111       -        111-       

12 t/m 18 jaar 3.913    0,1 52         209       75         130kg; 78wu; 52sa 46         39         111       -        52-         

*KG= Kiss&Greetplek, WU=What's Upplek, SA= Stay Aroundplek

huidig kwantitatief  huidig

toestellenkind/ha plekken

kinderen 

2017 oppvl

inventarisatie huidig

waarde 

per kind

kind per 

plek

formeel

inventarisatie streefdoorrekenen normen

knd per 

plek

waarde 

per kindplekken

verschil 

tov huidig
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BIJLAGE V. HOEVEELHEID EN WAARDE SPEELVOORZIENINGEN 
 
In de huidige situatie staat er de volgende hoeveelheid speelvoorzieningen, waarbij ook de totale 
waarde hiervan staat benoemd: 

Voorzieningen eenheid aantal totaal aanschafprijs 
gemiddelde le-

vensduur 
afschrijving 

per jaar 

Speeltoestel klein stuks 424 € 602.000 14 € 42.200 

Speeltoestel groot stuks 195 € 1.915.000 14 € 136.800 

Sporttoestel klein stuks 154 € 279.000 20 € 14.000 

Sporttoestel groot stuks 54 € 559.000 20 € 28.000 

Speelprikkels stuks 248 € 89.000 15 € 5.800 

Veiligheidsonder-
grond m2 21150 € 1.628.000 17 € 80.900 

Totaal     € 5.072.000   € 307.700 

 
In de situatie na het uitvoeren van alle acties uit dit speelruimteplan staan er de volgende hoeveelheid 
speelvoorzieningen, waarbij ook de totale waarde hiervan staat benoemd: 

Voorzieningen eenheid aantal totaal aanschafprijs 
gemiddelde le-

vensduur 
afschrijving 

per jaar 

Speeltoestel klein stuks 270 € 380.000 14 € 26.300 

Speeltoestel groot stuks 152 € 1.355.000 14 € 96.800 

Sporttoestel klein stuks 120 € 219.000 20 € 11.000 

Sporttoestel groot stuks 45 € 476.000 20 € 23.800 

Speelprikkels stuks 818 € 229.000 15 € 17.700 

Veiligheidsonder-
grond m2 15090 € 1.172.000 17 € 61.600 

Totaal     € 3.831.000   € 237.200 
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BIJLAGE VI. REIKWIJDTE WAS 
 

Is er sprake van een constructie of bewerking die door uiterlijke kenmerken of eigenschappen expliciet uitnodigt tot spelen en 
daardoor (onaanvaardbare) speelrisico’s zoals vallen, beknelling of snijden met zich mee kan brengen? Een autogeraamte 
zou kunnen uitnodigen tot bespelen, een prullenbak bijvoorbeeld niet. 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Gaat het om een constructie/inrichting die door grootte of gewicht lastig of niet te verplaatsen is door een kind (+/- 5 kg)? 
Hiermee worden geen speelgoedartikelen bedoeld zoals hobbeldieren, loopwagens en speelgoedauto’s, maar wel “activity 
to s”.  

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Is de constructie/inrichting permanent bespeelbaar (meerdere keren bespeelbaar) en dus niet van eenmalige aard? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Wordt er bij het gebruik van de constructie/inrichting uitsluitend gebruik gemaakt van fysieke kracht van de mens en/of 
zwaartekracht? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Bevindt de constructie/inrichting zich op een terrein voor publiek gebruik? Ook verenigingen met een beperkt aantal leden 
vallen hier onder. 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Is er sprake van een constructie/inrichting waarbij de nadruk ligt op ontspanning en vermaak, en niet (primair) op andere 
functionaliteiten? Voorbeelden: behendigheid, lichaamsoefening en –training al dan niet in combinatie met prestatie en/of 
competitie- of kunst. 

  

JA: De constructie/inrichting is 

hoogstwaarschijnlijk bij fabricage/ontwerp 
bedoeld als speeltoestel. De 
constructie/inrichting is hierdoor direct als 
speeltoestel aan te merken en valt daarmee 
onder het WAS. Wanneer een constructie 

als deze op een publiek terrein aanwezig is, 
is dit terrein als speelterrein te definiëren. 

NEE: Bevindt de constructie/inrichting zich op een speelterrein. Zijn er al 

andere speeltoestellen aanwezig? 

  

JA: De constructie/inrichting is 

hoogstwaarschijnlijk niet bij 
fabricage/ontwerp bedoeld als 
speeltoestel. Door de plaatsing 
van het toestel in de buurt van 
andere speeltoestellen op een 
publiek terrein en de uiterlijke 
kenmerken kan het toestel 
indirect als speeltoestel 
aangemerkt worden en valt 
daarmee onder het WAS. 

NEE: De constructie/inrichting is 

hoogstwaarschijnlijk niet bij 
fabricage/ontwerp bedoeld als 
speeltoestel. Wanneer de 
constructie/inrichting zich niet op een 
publiek speelterrein bevindt, valt deze, 
ongeacht de uiterlijke kenmerken, niet 
onder het WAS. 
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BIJLAGE VII. RISICO ANALYSE 
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BIJLAGE VIII. RONDGANG EN ENQUÊTE KINDEREN EN BEWONERS 
 
RESULTATEN RONDGANGEN 
 

De basisschooljeugd van de Branding en de Golfslag in Swifterbant hebben laten zien hoe zij de 
speelruimte in hun dorp ervaren. In het foto-overzicht geven wij een korte weerslag van deze rondgang 
en de gemaakte opmerkingen.  

 
Schoolpleinen worden in 
Swifterbant redelijk goed 
gebruikt ook na schooltijd 

 
Speelplek aan de Dahliastraat 
is aantrekkelijk maar mist 
verstopplekjes en mogelijkheid 
om ergens te zitten 

 
De speelplek aan de 
Ranonkelstraat is belangrijk 
voor ouders met kleine 
kinderen maar saai voor de 
jeugd.  

 
In het Swifterbos is het fijn 
wandelen met de hond, af en 
toe eng omdat er ook jongeren 
’s avonds zijn.  

 
In het Swifterbos kun je ook 
heel mooie verstoppen en 
hutten bouwen.  

 
De speelplek aan de 
Klaproosdreef is vaak te nat en 
daardoor niet bruikbaar. 

Bij de speelplek aan de 
Lavendelstrook moet het water 
beter weg na een regenbui en 
het is behoorlijk saai hier. 

 
Langs de Swiftervaart staan 
klimbomen waar je de hele 
middag in kan spelen. 

 
Langs de Swiftervaart zijn 
plekken waar je goed vlotten 
kan bouwen en waar het leuk 
is om te vissen. 

 
Op het schoolplein zijn goede 
doeltjes waar je altijd kan 
voetballen.  
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De basisschooljeugd van de Schatkamer en de Wingerd in Biddinghuizen hebben laten zien hoe zij 
de speelruimte in hun dorp ervaren. In het foto-overzicht geven wij een korte weerslag van deze 
rondgang en de gemaakte opmerkingen. 

 
Leuke plek, hier ben ik nooit 
eerder geweest zegt de jeugd 
van deze speelplek.  

 
Wij komen niet zoveel buiten of 
ik kom hier niet vandaan zegt 
de jeugd die mee is.  

 
In de bosranden langs de 
Oldebroekerweg kun je goed 
verstoppen en hutten bouwen.  

 
Mijn zusje mag niet oversteken 
om naar de hele leuke 
speelplek aan de overkant 
(Noaberpark) te gaan, mijn 
moeder moet dan altijd mee.  

Bij de speelplek aan de 
Kopakker was de oude school, 
er is wel veel ruimte maar er is 
er niet echt spannend. 

 
Waar kun je bijvoorbeeld op de 
Kopakker voetballen? 

 
Er zouden meer ‘buurtbosjes’ 
moeten zijn waarin je geheime 
hutten kunt maken.  

 
Aan de Klaversingel is een 
leuke plek om te bmx-en en te 
skaten. Wel is het ’s avonds 
vervelend dat je wordt 
weggestuurd door jongeren.  

 
Ik hou van gamen toch ook wel 
zegt de jeugd.  
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De basisschooljeugd van de Zonnewijzer en de Flevosprong in Dronten Zuid hebben laten zien hoe 
zij de speelruimte in hun wijk ervaren. In het foto-overzicht geven wij een korte weerslag van deze 
rondgang en de gemaakte opmerkingen.  

 
De skatebaan aan het Toepad 
is mooi en er zijn leuke 
verstopplekken omheen. 
Vervelend is dat bewoners 
eromheen vinden dat kinderen 
te veel lawaai maken.  

 
Op de skatebaan kun ook 
fietsen en in de pauze spelen. 

 
De grasveldjes zijn op veel 
plekken af en toe behoorlijk 
nat. Daardoor kun je er niet 
voetballen.  

 
Jammer dat de kabelbanen in 
de winter niet gebruikt kunnen 
worden.  

 
‘De Bult’ is voor kinderen van 
de Flevopolder en de 
Zonnewijzer echt de 
allermooiste speelplek die ze 
kennen.  

 
Saaie toestellen, die zijn echt 
voor kleine kinderen.  

 
Wat mooi is zijn vooral de gave 
klimbosjes achter ‘de bult’, 
‘hier spelen we altijd’ 

 
Super spannend de boom over 
het water. Het bos erachter is 
wel erg donker, ‘daarom kom 
ik niet zo vaak in het bos’ 

 
Langs de rand van het ‘bos’ 
zijn er veel leuke klimbomen.  

 
In het ‘bos’ zijn ook altijd leuke 
speelmaterialen te vinden.  
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De basisschooljeugd van de Brandaris en de Aquamarijn in Dronten Midden hebben laten zien hoe zij 
de speelruimte in hun wijk ervaren. In het foto-overzicht geven wij een korte weerslag van deze 
rondgang en de gemaakte opmerkingen. 

 
Een leuke speelplek aan de 
Buiskap, maar we komen hier 
niet vaak, te ver weg van huis. 

 
De speelplek aan de Botteloef 
is gaaf. 

 
Mooi is dat hier een kabelbaan 
is. 

 
‘Ik mag vaak niet alleen weg 
van huis’, ‘ik moet altijd op mijn 
zusje passen’, ‘mijn moeder 
ziet liever dat ik het zicht van 
huis speel’, de jeugd mag in 
sommige gevallen niet zoveel. 

 
In de bosjes bij school ‘spelen 
wij altijd’, ‘je kunt hier allerlei 
beestjes vinden’, ‘er zijn mooie 
klimbomen’, de groene 
speelruimte vinden alle 
leerlingen leuk. 

 
‘Zo’n gaaf draaitoestel zouden 
wij ook graag hebben op het 
schoolplein’, ‘hier komen we 
niet zo vaak’ 

 
De ‘bossen’ langs de 
Dronterweg zijn geweldig. ‘We 
hebben hier een crossbaan’, 
‘we gaan hier verstoppertje 
spelen’. 

 
Dit is ons crossbaantje. ‘We 
hebben hier zelf gaten 
gegraven’. 

 
‘Een heel gaaf speeltoestel’, 
‘we komen hier eigenlijk nooit’, 
‘deze plek kennen we niet’, 
‘stond deze maar bij het Cruyff 
Court’. 

 
De leerlingen zeggen overal in 
de wijk te komen. Vooral in de 
bosjes rondom en op het 
Cruyff Court wordt veel 
gespeeld.  
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De basisschooljeugd van de Toekomst en de Klimboom in Dronten West hebben laten zien hoe zij de 
speelruimte in hun wijk ervaren door tekeningen te maken en de enquêtes in te vullen. Hieronder  

 
 
Het groene schoolplein dat is mooi. ‘Ons Dukdalf 
plein is een beetje kaal/saai/niet avontuurlijk/enz. 
wij willen graag een panna veldje op het gras veld 
we willen ook graag een hele hoge uitkijk toren/klim 
toren met daar aan rekstokken en twee family 
schommel op het plein zelf willen we graag meer 
bomen met daar omheen praat bankjes en een 
hinkel baan is ook leuk wij willen ook een wip meer 
kleur is ook leuk groeten van groep 5 De Dukdalf’.  

 
 
Een grote crossbaan voor het fietsen dat is mooi. 
‘Wij vinden de speelplaats bij de Franc en Mark 
saai. De klimrekken/glijbaan zouden wat 
avontuurlijker mogen. Het zou leuk zijn als er een 
familieschommel, een skatepark en een pingpong 
tafel zou komen. Het speeleiland vinden de meeste 
kinderen wel leuk.’ 

 
Veel afwisseling en uitzicht op de huizen is 
belangrijk, maar ook natuur ‘eendjes voeren’. ‘Er 
wordt te hard gereden in de straten. Oplossing: 
flitspalen of meer controle. Weinig speelmateriaal 
op sommige speelplekken. Oplossing: meer 
aandacht aan kinderen die wat groter zijn. We 
kunnen geen boomhutten bouwen. Oplossing: 
Meer bossen waar je hutten kan bouwen in de 
buurt. Goede dingen: Er is een superhoge glijbaan. 
Bij de bosrand kun je goede hutten bouwen. Er is 
een speelplek in Dronten waar konijnen zijn. Dat is 
heel leuk. Dronten heeft dichtbij bos.’ 
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RESULTATEN ENQUÊTE KINDEREN 
Bruto 70 respondenten, netto 47 kinderen en netto 4 jongeren (19 respondenten hebben niet de volledige 
vragenlijst ingevuld) 

1. Waar woon je?  

Dronten 30% 

Swifterbant 62% 

Biddinghuizen 0% 

Buitengebied 9% 

2. In welke wijk woon je?  

Dronten West 38% 

Dronten Noord 0% 

Dronten Midden 23% 

Dronten Zuid 38% 

3. Hoe oud ben je? (vul een getal in)  
Gemiddeld 10,2 jaar. 

4. Vind je dat er voldoende ruimte is om gewoon lekker buiten te spelen in jouw dorp? onvoldoende 
(1), matig (2), voldoende (3), goed (4) en uitstekend (5) 

Groen om verstoppertje te spelen, hutten bouwen, enz. 3,0 

Grasveldjes om balletje trappen, vliegeren, bloemen plukken, enz. 3,1 

Verharde paden en pleintjes om te fietsen, rennen, krijten, waveboarden, enz. 3,1 

Waterkanten om te vissen, pootje baden, kikkervisjes vangen, enz. 2,8 

5. Hoe fijn, avontuurlijk, mooi en netjes zijn de speelplekken in jouw dorp? onvoldoende (1), matig (2), 
voldoende (3), goed (4) en uitstekend (5) 

Fijne sfeer 3,3 

Avontuurlijk 2,6 

Mooi uiterlijk 2,9 

Netjes 2,7 
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6. Wat vind je het belangrijkst aan een goede speel- en sportplek? Geef maximaal 3 antwoorden.  

Variatie: veel verschillende spelletjes en sporten 20% 

Avontuurlijk: iets heel hoogs, iets dat heel snel gaat 22% 

Ruimte: niet alles helemaal vol 16% 

Sfeervol: gezellig 17% 

Groen: bosjes, bomen, grasveldje, slootje 22% 

Anders 4% 

 

7. Op welke soort plek ga je meestal spelen als je buiten bent? Geef maximaal 3 antwoorden.  

Struiken of bosje 11% 

Grasveldje 17% 

Straat of pleintje 10% 

Eigen tuin 13% 

Schoolplein 10% 

Sportvereniging 5% 

Plek met sporttoestellen (trapveld, basketbalpaal, skatebaan, etc) 14% 

Plek met speeltoestellen 19% 

Anders 2% 

8. Zijn er genoeg speel- en sportplekken in jouw dorp of wijk? onvoldoende (1), matig (2), voldoende 
(3), goed (4) en uitstekend (5) 

Voor kleine kinderen die nog niet naar school gaan 2,8 

Voor kinderen die naar de basisschool gaan 3,0 

Voor jongeren die naar de middelbare school gaan 2,2 
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9. Vanaf welke leeftijd mag je alleen naar school of speelplek lopen?  

Naar school 8,0 

Naar de speelplek 6,5 

10. Hoeveel minuten is het lopen naar een speelplek en hoeveel minuten wil je lopen naar een echt 
leuke speelplek?  

Ik loop dit aantal minuten 4,1 

Ik wil dit aantal minuten te lopen 3,7 

11. Hoe vaak speel je buiten? 

Iedere dag 43% 

Elke week wel een paar keer 43% 

1 keer of minder per week 11% 

Bijna nooit 4% 

 
 
RESULTATEN ENQUÊTE BEWONERS 
Bruto 135 respondenten, netto 112 (23 respondenten hebben niet de volledige vragenlijst ingevuld) 

1. In welk dorp woont u?  

Dronten 69% 

Swifterbant 13% 

Biddinghuizen 19% 

Buitengebied 0% 

2. In welke wijk woont u? 

Dronten West 49% 

Dronten Noord 12% 

Dronten Midden 13% 

Dronten Zuid 26% 

3. Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar? 
Ja: 82% 

4. Wat is de leeftijd van uw jongste kind? 
Gemiddelde: 4 
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5. Hoe ervaart u de mogelijkheden voor vrij spel in uw dorp? 

Groen om verstoppertje te spelen, hutten bouwen, enz. 2,8 

Grasveldjes om balletje trappen, vliegeren, bloemen plukken, enz. 3,1 

Verharde paden en pleintjes om te fietsen, rennen, krijten, waveboarden, enz. 2,9 

Waterkanten om te vissen, pootje baden, kikkervisjes vangen, enz. 2,8 

6. Hoe aantrekkelijk, avontuurlijk, sfeervol en onderhouden zijn de speel- en sportplekken in uw dorp? 

Aantrekkelijk 2,7 

Avontuurlijk 2,5 

Sfeervol 2,4 

Onderhoud 2,7 

7. Wat vindt u het meest belangrijk aan een goede speel- en sportplek? 3 antwoorden maximaal 

Variatie 30% 

Avontuurlijk 23% 

Ruimte 15% 

Sfeervol 7% 

Groen 19% 

Anders 6% 

8. Heeft u weleens een melding gemaakt over onderhoud of veiligheid van een speel- of sportplek? 

Ja: 30% 

9. Was u tevreden over de opvolging van deze melding? 

Ja: 53% 
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10. Op welk soort plek ziet u de meeste kinderen buiten spelen in uw dorp? Maximaal 3 antwoorden 

Struiken of bosje 7% 

Grasveldje 15% 

Straat of pleintje 13% 

Eigen tuin 11% 

Schoolplein 13% 

Sportvereniging 1% 

Plek met sporttoestellen (trapveld, basketbalpaal, skatebaan, etc) 14% 

Plek met speeltoestellen 24% 

Anders 1% 

Totaal informeel 50% 

Totaal formeel 50% 

11. Zijn er voldoende speel- en sportplekken in uw dorp?  

(onvoldoende (1), matig (2), voldoende (3), goed (4) en uitstekend (5)) 

Voor kleine kinderen 2,4 

Voor basisschooljeugd 2,8 

Voor jongeren op de middelbare school 2,1 

12. Vanaf welke leeftijd vindt u dat kinderen alleen naar school of naar een speelplek kunnen lopen of 
fietsen? 

Naar school 7,8 

Naar speelplek 6,3 

13. Hoeveel minuten is het lopen naar een speelplek en hoeveel minuten wilt u lopen naar een echt 
leuke speelplek? 

Ik loop dit aantal minuten 3,8 

Ik ben bereid dit aantal minuten te lopen 4,8 
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14. Wat wilt en kunt u bijdragen aan speelruimte? 

Ik wil een paar uurtjes per jaar activiteiten mee helpen organiseren voor kinderen/jongeren 5% 

Ik wil zelf activiteiten bedenken en uitvoeren voor kinderen/jongeren en anderen hierbij betrekken 2% 

Ik wil een paar uurtjes per jaar een speelplek helpen schoonmaken en opknappen onder leiding van iemand anders 15% 

Ik wil zelf een speelplek in eigen beheer nemen en anderen hierbij betrekken 8% 

Ik wil een oogje in het zeil houden en de gemeente op de hoogte stellen als er iets mis is 36% 

Ik heb geen tijd/mogelijkheden hiervoor en kan niets doen 35% 

 
 
 
 
 
 


