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Samenvatting 
Met het raadsvoorstel "Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte 2009-2013" 
(2009/52387) dat in 2009 door de raad is vastgesteld hebben we een visie op spelen, 
sporten en ontmoeten in de buitenruimte en de daaruit voorvloeiende beleidsuitgangspunten 
vastgelegd. Daarnaast bevatte het stuk een voorstel om een eenmalige investering van 
€ 2.321.164,- (verder: € 2.3 min.) te doen ten behoeve van een inhaalslag waar het gaat om 
een kwalitatief, op de bevolkingsopbouw en leeftijd van de jeugd afgestemd 
voorzieningenniveau voor spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte. De besteding en 
uitwerking van deze eenmalige investering duiden we aan als het Speelruimteplan 2009-
2013. De gemeenteraad heeft bij de bespreking van het voorstel een motie aangenomen 
(motie speelruimte 2009/75621) om te bewerkstelligen dat het college zou toewerken naar 
een meer maximale variant. Om die reden is besloten het krediet op te hogen naar 
€ 2.808.000,- (verder: € 2.8 min.). 

De afgelopen vier jaar hebben wij de beleidsimpuls met inzet van de eenmalige investering 
van € 2.8 min. (het zogenaamde Speelruimteplan 2009-2013) uitgewerkt. Wij evalueren nu 
de tevredenheid over de uitvoering van het Speelruimteplan 2009-2013. De werkzaamheden 
aan de speelplekken behorend bij die extra beleidsimpuls zijn namelijk inmiddels afgerond, 
zodat we een eindevaluatie kunnen opmaken. Reguliere taken in het kader van het 
speelruimtebeleid en uitwerking van de in 2009 vastgestelde visie en beleidsuitgangspunten 
blijven vanzelfsprekend gewoon doorgang vinden. 

Inleiding 
Deze nota gaat over de evaluatie van het Speelruimteplan 2009-2013. In 2009 stemde de 
gemeenteraad in met ons voorstel "Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte 2009-
2013" (2009.52387). In dit voorstel is vastgesteld: 
- een gemeentelijke visie op sporten, spelen en ontmoeten; 
- beleidsuitgangspunten om integrale vormgeving van Haarlemmermeerse speel-, sport

en ontmoetings-voorzieningen te borgen en passend bij landelijk gestelde eisen in de 
toekomst; 

- het beschikbaar stellen van een eenmalig krediet om huidige speel- en 
ontmoetingsplekken in Haarlemmermeer te verbeteren en nieuwe plekken te 
creëren; het voorstel voor uitvoering met deze eenmalige investering, voor het 
gemak beleidsimpuls genoemd, is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd. 
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Aan de hand van normen en richtlijnen over hoeveelheid benodigde speelruimte, 
aantal 0 tot 18-jarigen, leeftijden en demografische ontwikkelingen heeft een extern 
bureau geadviseerd hoe de speel-, sport- en ontmoetingsruimte voor de jeugd vorm 
te geven; 

- maatregelen te treffen voor de extra structurele kosten voor beheer, onderhoud en 
vervanging die nodig zijn vanaf 2013. 

Context 
Het raadsvoorstel "Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte 2009-2013" omvatte 
enerzijds een visie op spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte en de daaruit 
voorvloeiende (16) beleidsuitgangspunten. 

Door verschillen in demografische samenstelling en ontwikkeling stelt de jeugd, die uit 
verschillende leeftijdsgroepen bestaat, uiteenlopende eisen aan de woonomgeving. 
Dit vraagt om een meer gedifferentieerd en flexibeler indeling van de openbare ruimte dan 
voorheen het geval was. Aangezien omvang en samenstelling van de jeugd in een aantal 
wijken ook in de toekomst zullen veranderen, dient de openbare ruimte dusdanig ingericht te 
zijn dat het kan meebewegen met de veranderende sport- en beweegbehoeften van de 
jeugd. Met de leeftijd verschuift de behoefte van wipkippen in speeltuintjes naar sportveldjes 
en ontmoetingsplekken. Het doel van het speelruimtebeleid is de jeugd voldoende 
gelegenheid bieden om leuk en veilig buiten te kunnen spelen, te sporten en elkaar te 
ontmoeten. Spelen is niet alleen leuk, het is ook van groot belang voor de jeugd van alle 
leeftijden. Niet alleen voor de ontplooiing van opgroeiende kinderen, maar ook voor hun 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. 

Verder bevatte het stuk een voorstel om een eenmalige investering van € 2.3 min. (via de 
motie opgehoogd naar € 2.8 min.) te doen om een inhaalslag te maken waar het gaat om 
een kwalitatief, op de bevolkingsopbouw en leeftijd van de jeugd afgestemd 
voorzieningenniveau voor spelen, sporten en ontmoeting in de buitenruimte. 
Met deze eenmalige investering is de afgelopen jaren de kwaliteit van bestaande 
speelplekken verbeterd en zijn nieuwe plekken gecreëerd . Een enkele speelplek is 
verwijderd, omdat er al ruim voldoende aanbod was of er geen of weinig kinderen meer 
woonden. Over het algemeen betrof het kleine speelplekjes met weinig speelwaarde. 

Met de inhaalslag is tevens een relatie gelegd met en een bijdrage geleverd aan het 
gemeentelijk sport- en volksgezondheidsbeleid, zoals verwoord in de nota's 
"Sport in een beweeglijk perspectief respectievelijk "Meer doen aan gezondheid". 

Het realiseren van voorzieningen voor de jeugd is een van de speerpunten van het huidige 
collegeprogramma. Als typische groeigemeente wonen in Haarlemmermeer relatief veel 
gezinnen met kinderen, tieners en jongeren. 
In 2009 was ruim 26 % (per 2014: 24%) van de inwoners jonger dan 19 jaar. Voor hun 
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling is het nodig dat er verdeeld over de 
gemeente voldoende locaties zijn die de jeugd aanspreken en uitdagen tot spel en 
ontmoeting. 
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Probleemstelling 
De kwaliteit van een groot aantal speelplekken werd voorafgaand aan het Speelruimteplan 
als onvoldoende beschouwd. Daarnaast was er onvoldoende flexibiliteit mogelijk bij de 
vervanging van speeltoestellen en werd er onvoldoende rekening gehouden met de 
leeftijdswijzigingen in een buurt/wijk. Er waren klachten over onvoldoende onderhoud, 
aanwezigheid van hondenpoep, en het plaatsen van toestellen die niet bij de leeftijd van de 
kinderen in de buurt hoort. Om die reden is in 2009 besloten behalve een visie en 
beleidsuitgangspunten voor de toekomst ook een eenmalige investering te plegen. 

Doelstelling 
Met het voorstel van 2009 beoogde de gemeenteraad de huidige speel- en 
ontmoetingsplekken in Haarlemmermeer te verbeteren en nieuwe plekken te creëren en 
daarbij in de uitvoering 5 prioriteiten te stellen: 
• meer sporten en ontmoeten voor 12 t/m 18-jarigen; 
• een eigen plek voor 6 t/m 11 -jarigen (niet delen met 0-5-jarigen); 
• kwaliteit boven kwantiteit (aansprekend voor de jeugd en uitdagen tot spel); 
• meer aandacht voor avontuurlijk en natuurlijk spelen; 
• aandacht voor urgente wijken en kernen. 

Oplossingen 
De afgelopen vier jaar hebben wij het speelruimtebeleid (2009) vorm gegeven. Met een 
eenmalige investering zijn verschillende speelplekken verspreid over de gemeente 
aangelegd. De eenmalige investering bedroeg € 2.808.000,-. De daarbij behorende 
werkzaamheden liepen uiteen van het doen van kleine aanpassingen tot het herinrichten of 
uitbreiden van speelplekken en aanleg van nieuwe (kunstgras)velden. Daarnaast zijn enkele 
speelplekken opgeheven. 
Er is gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Haarlemmermeer is daartoe opgedeeld in zes 
percelen. In elk van deze percelen is bepaald welke speelplekken worden aangepakt, waar 
nieuwe worden aangelegd en welke kunnen worden opgeheven. Deze keuzes zijn bepaald 
op basis van demografische gegevens , prognoses van de betreffende wijken, andere speel
plekken in de buurt en de bebouwingsstructuur. Doel was de speelplekken te laten 
aansluiten bij de doelgroep, nu en in de toekomst. Er zijn in totaal circa 250 speelplekken 
aangepakt/aangelegd, als volgt verdeeld over de diverse percelen: 

Perceel Aantal plekken (circa) 
1. Bornholm/Overbos 35 
2. Getsewoud 50 
3. Floriande 60 
4. Hoofddorp overige (Toolenburg, Pax, Graan voor Visch en 

Hoofddorp Centrum/-Noord/-Oost 
60 

5. Haarlemmermeer-Zuid (onder andere Nieuw-Vennep en 
Lisserbroek 

30 

6. Haarlemmermeer-Noord (onder andere Badhoevedorp en 
Zwanenburg) 

20 
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Evaluatie 
Met deze eindevaluatie van het Speelruimteplan 2009-2013 hebben wij de mening en 
ervaringen van gebruikers onderzocht. Daarmee hebben we dan de tevredenheid over de 
gehele uitvoeringsperiode van 2009 tot 2013 in beeld gebracht. In de jeugdomnibus van 
2015 zullen we aandacht besteden aan gebruik van en tevredenheid met speel-, sport- en 
ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. 

De uitwerking van het speelruimteplan is een succesvol en intensief proces gebleken, 
vanwege de omvang van de uitvoering. Tevens speelt daarbij een rol dat het realiseren van 
voorzieningen in de buitenruimte met zich meebrengt dat er sprake kan zijn van 
tegenstrijdige belangen. Wat voor de doelgroep een leuke en/of nuttige ontwikkeling is, ziet 
een ander als oorzaak van mogelijke overlast. In dit proces hebben we gezocht naar een 
balans tussen beide en dat is in onze ogen goed gelukt. 

Bij de voorliggende evaluatie hebben we ons gericht op de tevredenheid van gebruikers over 
de eenmalige beleidsimpuls. Om die tevredenheid van de gebruikers te achterhalen is in het 
laatste kwartaal van 2013 onderzoek gedaan. De onderzoeksvraag luidde: 
"Hoe tevreden zijn kinderen, jongeren en ouders over de nieuwe en opgeknapte speel-, 
sport- en ontmoetingsplekken in hun buurt?" 

Voor de eindevaluatie is gekozen voor een kwalitatieve benadering. Dit houdt in dat 
onderzoekers speelplekken hebben bezocht en de aanwezige kinderen, jongeren en ouders 
aan de hand van een korte vragenlijst hebben gevraagd naar de waardering van de 
betreffende speelplek met vragen over verwachtingen/resultaten, kwaliteit, plus- en 
minpunten. 

Er is rekening gehouden met de prioriteiten zoals opgesteld in het speelruimtebeleid. Zo is er 
extra aandacht besteed aan de doelgroepen 6 tot 12 en 12 tot 18 jaar. Tot nu toe waren er te 
weinig plekken voor deze twee doelgroepen om te spelen, te sporten en elkaar te 
ontmoeten. Uit het grote aantal plekken dat is heringericht of nieuw is aangelegd, is een 
selectie gemaakt om te bezoeken. Er is gesproken met de gebruikers van deze 
speelplekken: kinderen, tieners en ouders. Tevens is gebruik gemaakt van de ervaringen, 
deskundigheid en netwerken van een aantal gebiedsmanagers (Floriande, Getsewoud en 
Haarlemmermeer-Noord). Daarmee is een vollediger beeld ontstaan en de 
onderzoeksrapportage opgesteld. De rapportage is als bijlage bij deze nota gevoegd. 
Daarin is gedetailleerd aangegeven hoe de ervaringen zijn, per perceel, geselecteerde 
speelplek , aantal gesproken kinderen + leeftijd c.q. ouders, (zie bijlage B). 

In de bij het rapport behorende bijlage C is de waardering voor de speelplekken uitgewerkt in 
plus- en minpunten. Met name deze bijlage biedt inzicht in de successen en verbeterpunten. 
Deze vormen belangrijke input voor het beheer en onderhoud van de speelplekken in de 
toekomst. 
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Conclusies 
Samengevat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek: 
1. bezoekers geven veelal aan dat nieuwe en heringerichte speelplekken goed worden 

gewaardeerd. Dit geldt vooral voor de ruim opgezette speelplekken; 
2. de kunstgrasvelden zijn bijzonder populair en voldoen goed in een behoefte van een 

groep 6 tot 18 jarigen. Meisjes en jongeren die gewoon willen 'hangen' zijn daar echter 
nauwelijks aangetroffen; die hebben waarschijnlijk een andere behoefte en ontmoeten 
elkaar op andere plekken (winkelcentra, parken, onder afdakjes); 

3. behalve de populariteit van de kunstvelden komen ook andere populaire 
speelvoorzieningen en praktische uitvoeringskwesties in beeld. Dit nemen we mee bij het 
beheer van de voorzieningen via het meerjarenonderhoudsplan. 

Daarnaast komt in het onderzoeksrapport naar voren 
- veel speelplekken (zowel de speeltuinen als de kunstgrasvelden) sluiten aan bij de 

behoefte van de doelgroep: ze zijn populair. De plekken staan in buurten waar veel 
kinderen wonen, hebben een aantrekkelijk aanbod aan toestellen en de toestellen zijn 
beter afgestemd op de leeftijden; 

- de gesproken kinderen geven veelal aan dat er in hun wijk nu meer te doen is en 
dat ze graag met elkaar spelen op de nieuwe of heringerichte plekken. De bezoekers van 
de speelplekken zijn vooral tevreden met de ruim opgezette plekken. Op deze plekken is 
ruimte voor spel op en rondom de verschillende toestellen en kunnen ze voldoende 
energie en creativiteit kwijt. De meest populaire toestellen zijn de schotelschommel, 
gewone schommels, grote klimrekken en de 'draaidingen'; 

- de kunstgrasvelden worden zeer gewaardeerd. Voor een deel van de 6 tot 18 -jarigen zijn 
dit de plekken waar ze elkaar ontmoeten om te spelen en te sporten. Voor deze groep 
voorzien de velden in een belangrijke behoefte. Ze zijn zo druk bezocht dat er soms niet 
voor iedereen ruimte is. In een enkel geval kunnen kunstgrasvelden door hun populariteit 
overlast voor de rest van de buurt veroorzaken. Een andere kanttekening bij het succes 
van de kunstgrasvelden is dat er ook groepen zijn die deze behoefte niet hebben: er zijn 
nauwelijks meisjes aangetroffen, andere sporten kunnen er niet beoefend worden (als er 
al wordt gevoetbald) en sommige jongeren willen liever 'hangen'. 
We willen de kunstvelden in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer ook 
geschikt maken voor andere sportbeoefening (via striping, voorzieningen als 
tennisnetten, basketbal-palen) met de middelen die beschikbaar zijn voor het reguliere 
meerjarenonderhoudsplan. 

- een belangrijke succesfactor naast het voorzien in een behoefte is een gevoel van 
veiligheid/sfeer. Dit betekent niet alleen de veiligheid van de toestellen, maar ook 
dat men zich er prettig voelt. Op meer open speelplekken is vaak meer sociale 
controle aanwezig, maar bij verscholen speelplekken kan dit een probleem zijn. 
Wanneer plekken intensief worden gebruikt door hangjongeren kunnen die de plek 
minder toegankelijk maken voor spelende kinderen. 

Ten aanzien van het proces kunnen we stellen dat na een zorgvuldige voorbereidings
periode de daadwerkelijke uitvoering van het speelruimteplan voorspoedig is verlopen. 
Na de start in het najaar van 2010 is binnen 2 jaar het grootste deel van de werkzaamheden 
uitgevoerd. In het derdejaar zijn de resterende voorzieningen getroffen en de allerlaatste 
werkzaamheden (Utochtzone) zullen medio 2014 worden afgerond. 



onderwerp Evaluatie Speelruimteplan 2009-2013 
Volgvel 6 

Effecten 
Bewoners zijn aangenaam verrast over de investeringen die de gemeente wil doen en de 
mogelijkheid die is geboden om mee te denken. Reacties zijn overwegend positief of kritisch 
opbouwend. In een enkel geval is er ook een keerzijde te melden. Zo is het trapveld aan de 
Bolwerksepoort in Getsewoud zo populair dat de grote aantrekkende werking extra overlast 
voor omwonenden tot gevolg heeft gehad. Om aan de klachten van omwonenden tegemoet 
te komen zijn maatregelen getroffen om de overlast te beperken. Bij dergelijke grote 
uitvoeringsprocessen is het onmogelijk om iedereen voor 100% tevredenheid te bieden. 
Bewoners hebben wel begrip voor het belang van een voorziening, maar men vreest toch 
een nadelig effect. 

De effecten van het in 2009 ingezette speelruimtebeleid zullen we in 2015 nader in beeld 
krijgen. Met de eerstvolgende Overzichtspublicatie jeugd (2015) zullen we onder andere 
hiernaar vragen. Wel kunnen we in zijn algemeenheid - ten aanzien van wat er is veranderd 
in de openbare ruimte en speelplekken in het bijzonder - melden dat er is gekozen voor de 
realisatie van meer grotere speelplekken dan kleinere. De ervaring (ook landelijk) heeft 
geleerd dat kinderen liever spelen op een grotere plek met meer afwisseling in toestellen; 
daar ontmoet je dan ook meer kinderen (en ouders). 

Blik op de toekomst 
In de nota Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte van 2009 en in de 
voortgangsrapportage van juli 2012 is al een kijkje naar de toekomst gegeven met 
demografische ontwikkelingen en gesignaleerd dat de komende jaren sprake zal blijven zijn 
van een toename in het aantal jongeren van 12-18 jaar. In Bornholm, Overbos en 
Toolenburg is deze ontwikkeling al gaande en we verwachten dat dit in de grootschalige 
woonwijken Getsewoud/Nieuw Vennep en Floriande/Hoofddorp ook zal doorzetten. De 
openbare ruimte in deze wijken, waar aantallen kinderen in alle leeftijdsklassen nog flink 
zullen toenemen, vraagt om blijvende aandacht in de toekomst. 

We zullen deze "jeugd-golven" via signalen van gebiedsmanagement, Stichting 
Meerwaarde, MENES, dorps- en wijkraden, wijkagenten enz. monitoren en laten doorwerken 
in de aanpassingen van de diverse speelplekken, zodat deze blijven aansluiten bij de 
behoeften van de jeugd maar wel afgewogen tegen de wensen van omwonenden. 
Daarbij kunnen we gebruik maken van recent gemaakte prognoses die binnenkort in Kijk op 
de Wijk 4 verschijnen. 

Instrumenten die we hiervoor kunnen inzetten zijn 
• jeugd specifieke onderzoeken: in 2015 zal weer (eens per 4 jaar /collegeperiode) een 

overzichtspublicatie over jeugd verschijnen, waarin resultaten van allerlei onderzoeken 
en rapporten worden gebundeld; 

• afspraken met jeugd- en jongerenwerk Stichting Meerwaarde en Stichting Maatvast ten 
aanzien van aanbod voor jeugd en jongeren en een op behoeftes afgestemd 
activiteitenprogramma voor met name de jeugd van 12 tot 18 jaar. 
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Middelen 
Voor de uitvoering van het speelruimteplan (eenmalige investering) was € 2.8 min. 
beschikbaar. Het oorspronkelijke voorstel ging uit van een eenmalige investering van 
€ 2.3 min. De gemeenteraad heeft bij de bespreking van het voorstel een motie 
aangenomen (motie speelruimte 2009/75621) om te bewerkstelligen dat het college zou 
toewerken naar een meer maximale variant. Om die reden is besloten het krediet op te 
hogen naar € 2.8 min. (behorend bij andere varianten uit de variantennotitie). Dit is 
vervolgens ook zo verwerkt in de diverse producten uit de Planning- en Controlcyclus. 

De verdeling van het budget ziet er als volgt uit: 

Perceel 1: Bornholm en Overbos € 275.800 
Perceel 2: Getsewoud € 714.500 
Perceel 3: Floriande € 714.500 
Perceel 4: Hoofddorp overige wijken € 441.280 
Perceel 5: Haarlemmermeer Zuid € 330.960 
Perceel 6: Haarlemmermeer Noord € 330.960 
Totale eenmalige investering € 2.808.000 

Per 1 januari 2014 is het gehele budget uitgegeven. 
Op een enkel speelveldje (in de Utochtzone in Floriande) na zijn de werkzaamheden 
afgerond. 

Naast de eenmalige investering is het van belang dat nog in 2014 een meerjarenbeheerplan 
tot stand komt voor het beheer, onderhoud en vervanging van de speelvoorzieningen en de 
daarvoor beschikbare middelen. De aanbevelingen ten aanzien van uitvoering en beheer 
(bijlage C van de onderzoeksrapportage) zullen worden betrokken bij dit 
meerjarenbeheerplan. 

Om de nieuwe speelplekken en speeltoestellen ook in de toekomst te kunnen beheren en 
onderhouden is ook met raadsvoorstel "Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte 
2009-2013" (2009.52387) een voorzet gegeven. Het aanvankelijk in het voorstel van 2009 
genoemde structureel benodigd budget voor beheer en onderhoud van € 52.864,- is later 
aangepast op basis van de verhoging van het investeringsbedrag en prijsindexering naar 
€ 76.105,- (vanaf 2013). Dit is meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2012, door de raad 
op 21 juni 2012 vastgesteld. Jaarlijks vindt via de Planning- en Controlcyclus afzonderlijk 
verantwoording plaats over de besteding van middelen in het kader van het 
Speelruimtebeleid. 

Juridische zaken 
Eind 2009 is op basis van het raadsvoorstel een uitvoeringsprogramma opgemaakt en een 
Europees aanbestedingstraject gestart. Op grond van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid 
is de eenmalige investering Europees aanbesteed. 
Er is een raamovereenkomst voor de uitvoering met drie partijen afgesloten. De drie partijen 
kregen een programma van eisen mee voor de aanpak van elk van de 6 percelen. 
Per perceel hebben we een keuze gemaakt uit de plannen van de 3 partijen op basis van 
prijs-kwaliteitsverhouding. Na een participatietraject per perceel is door de winnende partij 
een definitief ontwerp gemaakt en is gestart met de uitvoering. 
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Participatie 
In de onderzoeks- en voorbereidingsfase heeft participatie plaatsgevonden met de jeugd, 
met professionals (jongerenwerkers, buurtsportwerkers, wijkagenten, Menes) en in veel 
gevallen ook dorps- en wijkraden. Met name de wijkraden Getsewoud en Floriande, waar 
veel werkzaamheden zijn uitgevoerd, hebben geparticipeerd in de voorbereidingsfase. Ook 
bij het definitieve programma van eisen is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen 
van jongeren en dorps- en wijkraden om voldoende draagvlak te creëren voor de 
uiteindelijke plannen. 

In- en externe communicatie 
Communicatie en participatie rondom speel-, sport- en ontmoetingsplekken is onontbeerlijk . 
Niet alleen met kinderen en jongeren, maar ook ouders , omwonenden, dorps- en wijkraden. 
Bij de uitvoering van de grootschalige werkzaamheden is actief gecommuniceerd. In nauw 
overleg en via gebiedsmanagement en waar nodig ook met Stichting Meerwaarde en 
Sportservice Haarlemmermeer zijn communicatie-acties uitgevoerd (brieven, inloop
avonden). 

Er is een website www.haarlemmermeer.nl/speelruimteplan en een speciaal emailadres in 
het leven geroepen. Op de website is een overzicht te vinden van de verschillende 
deelgebieden. Via de website , die regelmatig werd bijgewerkt, zijn bewoners op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen; deze werkwijze is erg succesvol gebleken. 

Daamaast is er een informatiemarkt (Toolenburg) georganiseerd en zijn diverse feestelijke 
communicatiemomenten in het uitvoeringsproces ingebouwd, bijvoorbeeld de feestelijke 
opleveringen/openingen van multifunctioneel terrein Mastbos in Hoofddorp, eerste Spieren 
voor spieren-veldje door Louis van Gaal, kunstgrasveld in Graan voor Visch. 

Ook in InforMeer is diverse malen gecommuniceerd over de uitvoering van het 
speelruimteplan. We zullen de resultaten van het speelruimteplan 2009-2013 via InforMeer 
en de website op een aansprekende manier inzichtelijk maken voor geïnteresseerden. 

De evaluatie Speelruimteplan 2009-2013 zal in een persgesprek worden toegelicht en 
worden begeleid door een persbericht. 

De gemeenteraad is in de afgelopen jaren tussentijds periodiek geïnformeerd over de 
uitvoering van het Speelruimteplan, namelijk via: 
• een voortgangsbrief d.d. 21 oktober 2010 met een overzicht van reeds uitgevoerde 

Werkzaamheden; 
• voortgangsrapportage uitvoering speelruimteplan d.d. 17 juli 2012. 



onderwerp Evaluatie Speelruimteplan 2009-2013 
Volgvel 9 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. de evaluatie van het Speelruimteplan 2009-2013 vast te stellen; 
2. nog in 2014 een meerjarenbeheerplan vast te stellen voor het beheer, onderhoud en 

vervanging van speelvoorzieningen en de daarvoor beschikbare middelen. De 
aanbevelingen ten aanzien van uitvoering en beheer (bijlage C van de 
onderzoeksrapportage) zullen bij dit meerjarenbeheerplan worden betrokken; 

3. de aanbevelingen ten aanzien van monitoren van demografische ontwikkelingen in met 
name Floriande en Getsewoud te delen met alle in deze wijken acterende ketenpartners 
en dit door te laten werken in de aanpassingen van speelplekken in de toekomst; 

4. de tevredenheid van de jeugdige gebruikers periodiek te monitoren via signalen uit het 
veld en jeugd specifieke onderzoeken (de eerste publicatie wordt in 2015 verwacht); 

5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de portefeuillehouder. 

Bijlage(n) 
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Management summary 

Team Onderzoek heeft een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar een aantal nieuwe en heringerichte 
speelplekken in Haarlemmermeer. Er is voor dit onderzoek gesproken met de gebruikers van deze 
speelplekken: kinderen, tieners en ouders. Zij zijn over het algemeen tevreden over de speelplekken in hun 
buurt. Hieronder de belangrijkste conclusies: 

-Het voorzien in een behoefte en een gevoel van veiligheid zijn doorslaggevend voor het succes van een 
speelplek. 

-Bezoekers geven veelal aan dat nieuwe en heringerichte speelplekken goed worden gewaardeerd. Dit 
geldt vooral voor de ruim opgezette speelplekken. 

-De kunstgrasvelden zijn bijzonder populair en voldoen goed in een behoefte van een groep 6 tot 18 
jarigen. Meisjes en jongeren die gewoon willen 'hangen' zijn daar echter nauwelijks aangetroffen: die 
hebben waarschijnlijk een andere behoefte. 



Inleiding 

De afgelopen vier jaar is er in Haarlemmermeer hard gewerkt het speelruimtebeleid (2009) vorm te geven. 
Het doel van het speelruimtebeleid is dat de jeugd voldoende gelegenheid wordt geboden om leuk en veilig 
buiten te kunnen spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Met een eenmalige investering zijn 
verschillende speelplekken verspreid over de gemeente vernieuwd en nieuw aangelegd. Ook zijn er een 
aantal speelplekken opgeheven. Er is hierbij gekozen vooreen wijkgerichte aanpak. Haarlemmermeer is 
daartoe opgedeeld in zes percelen. In elk van deze percelen is bepaald welke speelplekken worden 
aangepakt, waar nieuwe worden aangelegd en welke kunnen worden opgeheven. Deze keuzes zijn bepaald 
op basis van demografische gegevens en prognoses van de betreffende wijken. Zodat de speelplekken 
aansluiten bij de doelgroep, nu en in de toekomst. De werkzaamheden aan de speelplekken zijn inmiddels 
(nagenoeg) afgerond. Team onderzoek is gevraagd een evaluatie uit te voeren om de tevredenheid van de 
gebruikers te achterhalen. Daartoe is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

Hoe tevreden zijn kinderen, jongeren en ouders over de nieuwe en opgeknapte speel-, sport- eh 
ontmoetingsplekken in hun buurt? 

Onderzoeksverantwoording 
Voor deze evaluatie is gekozen voor een kwalitatieve benadering. Dit houdt in dat onderzoekers 
speelplekken hebben bezocht en de aanwezige kinderen, jongeren en ouders aan de hand van een korte 
vragenlijst hebben gevraagd naar de waardering van de betreffende speelplek. Voldoet de plek aan hun 
verwachtingen? Hoe is het gesteld met de kwaliteit? Is er voldoende ruimte voor spel en creativiteit? 
Wanneer de plek is heringericht is dit dan een verbetering? En: wanneer het een nieuwe plek betreft is dit 
dan een aanwinst voor de wijk? Tijdens de evaluatie is rekening gehouden met de prioriteiten zoals 
opgesteld in het speelruimtebeleid. Zo is er extra aandacht besteed aan de doelgroepen 6 tot 12 en 12 tot 
18 jaar. Tot nu toe waren er te weinig plekken voor deze twee doelgroepen om te spelen, te sporten en 
elkaar te ontmoeten. 

Gezien de grote hoeveelheid speelplekken dat is heringericht of nieuw is aangelegd, was het 
onmogelijk alle plekken te bezoeken. Er is daarom een selectie gemaakt (zie Bijlage A). Bij deze selectie is 
allereerst gekeken naar de speelplekken waar de meeste veranderingen hebben plaatsgevonden. 
Daarnaast is gekeken naar het type speelplek (heringericht of nieuw) en de spreiding over de gemeente. 
De speelplekken zijn bezocht in de maanden september, oktober en november. Er is bewust voor gekozen 
de evaluatie te starten in september. Allereerst omdat het grootste deel van de speelplekken dan klaar zou 
zijn en ten tweede omdat de jeugd dan de hele zomer de tijd heeft gehad om te kunnen genieten van de 
speelplekken. Het is helaas voorgekomen dat op een aantal bezochte speelplekken geen kinderen en 
tieners aanwezig waren, ondanks dat sommige van deze plaatsen meerdere keren zijn bezocht.1 Bij de 
speelplekken waar dit het geval was staat dat genoteerd (zie ook Bijlage B). Waar mogelijk is in deze 
gevallen aan buurtbewoners gevraagd of deze plekken al dan niet (druk) worden bezocht. 

Er zijn gesprekken met drie gebiedsmanagers gevoerd, namelijk die van Floriande, Getsewoud en 
Haarlemmermeer Noord. Omdat niet alle plekken konden worden bezocht dienden deze gesprekken als 
wat extra inzicht in hoe het speelruimtebeleid heeft vorm gekregen in de wijken en in eventuele signalen 
uit de samenleving over de speelplekken. Bovendien zijn in deze wijken en kernen relatief veel plekken 
bezocht waar geen kinderen en tieners aanwezig waren. 

1 Vanwege het slechte weer in oktober is er tijdnood ontstaan, waardoor niet alle plekken waar geen kinderen aanwezig 
waren twee keer bezocht konden worden. 



Leeswijzer 
In dit rapport worden de bezochte speelplekken per perceel besproken. Het eerste hoofdstuk bespreekt 
perceel 1: Overbos en Bornholm. In hoofdstuk 2 wordt Getsewoud besproken, in hoofdstuk 3 Floriande, in 
hoofdstuk 4 Pax en Toolenburg, in hoofdstuk 5 Haarlemmermeer zuid (Lisserbroek, Nieuw-Vennep en 
Rijsenhout) en in het laatste hoofdstuk worden de bezochte speelplekken in Haarlemmermeer noord 
besproken (Badhoevedorp, Vijfhuizen en Zwanenburg). Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en 
enkele signalen en aanbevelingen. 



Evaluatie percelen 

1. Hoofddorp: Bornholm en Overbos 

2.1 Bornholm 
De speelplek aan de Birkholm bestaat uit twee speelplekken, gescheiden door een voetpad. Ze liggen in 
een rustige omgeving, tussen de huizen in. De speelplekken doen netjes en knus aan. Tijdens de evaluatie is 
een buurtbewoonster en tevens moeder aanwezig en een meisje van 7 (niet de dochter van de 
buurtbewoonster). Later komen ook twee vriendinnetjes van het meisje. De speelplek aan de Birkholm is 
volgens een buurtbewoonster en een meisje veel veranderd en ten goede. Er is een diversiteit aan 
toestellen, zowel voor de allerkleinsten als voor de iets oudere kinderen. Het is er dan ook vaak druk. 
Kinderen vanuit de hele buurt komen hier naartoe. De allerkleinsten komen met hun ouders, de oudere 
kinderen alleen. Het is hier een gezellige boel. Een meisje verteld dat ze hier vaak afspreekt met vriendjes 
en vriendinnetjes, allemaal tussen de 7 en 11 jaar. Ze geeft aan dat ze vooral heel blij is met de komst van 
de schotelschommel, die vindt ze ook het leukst. De moeder noemt een nadeel: de zandbak. Deze is al 
gehalveerd, maar had wat haar betreft helemaal weg gemogen. Een zandbak vindt zij niet hygiënisch, 
vooral vanwege de uitwerpselen van katten. Er zijn wel eens hangjongeren 's avonds. Dat vinden 
buurtbewoners volgens de moeder niet zo fijn. 

2.2 Overbos 
In Overbos zijn drie verschillende speelplekken bezocht. De plekken aan de Harderbos en Roekenbos 
betreffen plekken met speeltoestellen gericht op jongere kinderen. De bezoekers van beide plekken zijn 
zeer tevreden over de speelplekken. Een bezoeker van het Roekenbos komt zelfs van ver om hier met zijn 
zoontje te spelen. In de buurt waar zij wonen zijn weinig speelplekken en deze speelplaats voldoet aan de 
behoefte van vader en kind: het is er veilig, er ligt veel gras en het kind vindt de toestellen leuk. Het is niet 
een hele drukke speelplek, maar als er meerdere kinderen zijn wordt er wel altijd leuk samengespeeld. 
Omdat deze speelplek wat verder van huis is komen zij hier maar een keer per maand. De vader geeft aan 
dat hij niet wist dat de speelplek was heringericht. Zo lang komt hij hier nog niet. 

De speelplek aan de Harderbos ligt tussen de schuttingen van huizen in. Het is een echte buurtplek 
aldus de (groot)ouders. Mensen uit de hele buurt komen hier naar toe en het is vaak druk en gezellig. In de 
buurt is verder ook niet heel veel speelgelegenheid voor (jonge) kinderen. Vroeger was het hier nooit druk, 
toen stond er alleen een tafeltennis tafel. De omwonenden gooien vaak hun schuttingen open en halen 
stoelen uit de tuin om op de speelplek bij elkaar te gaan zitten. Mensen ontmoeten elkaar hier en letten op 
eikaars kinderen. Ook worden speeltoestellen/elementen vanuit de eigen tuin op het speelplein neergezet. 
Hoewel de plek in eerste instantie lijkt te zijn ingericht voor wat jongere kinderen, komen hier (wellicht 
vanwege de gezelligheid) ook wel wat oudere kinderen. 



Bornholm Mastbos 



2. Nieuw-Vennep: Getsewoud 

2.1 Speelplekken 
In Getsewoud zijn 19 speelplekken bezocht. Sommige plekken liggen in dezelfde straat, zoals 4 plekken aan 
de Cronestein, 2 plekken aan de Arkelstein en 2 plekken aan de Sarabande. Op 11 van de bezochte 
speelplekken in deze wijk waren tijdens ons bezoek geen kinderen en tieners aanwezig. In enkele gevallen 
is met buurtbewoners gesproken. Dat er op een aantal bezochte plekken geen kinderen aanwezig waren 
betekent niet dat deze speelplekken niet worden bezocht. Het blijft een momentopname. Volgens de 
gesproken kinderen, ouders en het gebiedsmanagement is er in de wijk wel genoeg te doen voor kinderen 
in de leeftijd 0 -12 jaar. Ouders en kinderen lijken het niet erg te vinden om een blokje te lopen naar een 
leuke speelplek. Zo geeft een moeder die de speelplek aan La Bohemeplantsoen bezoekt aan dat ze hier 
graag met haar dochter komt, ondanks dat er een speelplek dichter bij huis is. Deze speelplek is namelijk 
geschikter voor haar vierjarige dochter; de plek is overzichtelijk en de toestellen zijn leuk voor kleine 
kinderen. Ze bezoekt de speelplek zo'n 2 keer per week, soms samen met andere buurtkinderen. Bij goed 
weer spelen hier soms wel 10 kinderen. De veranderingen die deze speelplek heeft ondergaan bevallen 
haar goed, er is nu meer diversiteit. Al geeft ze wel aan dat deze plek vooral voor de wat kleinere kinderen 
leuk is. 

Hoewel ook tieners vaak mobiel zijn en een groter bereik hebben dan de jongere kinderen geeft het 
gebiedsmanagement aan dat er voor deze doelgroep (met name meisjes) minder te doen is in Getsewoud, 
vooral wanneer zij niet van voetbal houden (want de kunstgrasvelden zijn wel heel populair). Deze groep 
zou graag een eigen jongerencentrum willen in de wijk, dat zou in een belangrijke behoefte voldoen. 

Een overeenkomst tussen de speelplekken waar tijdens ons bezoek wel kinderen aanwezig waren, is dat 
deze plekken in de meeste gevallen wat groter zijn. De speelplekken aan La Bohemeplantsoen, Sarabande, 
Laan van Loevestein, Lentepark, Paganiniplantsoen en Weleveld zijn allemaal wat groter en ruim opgezet. 
Bovendien zijn ze gericht op een grotere doelgroep, namelijk 0 tot 12 jaar. Door de ruime opzet is er zowel 
ruimte voor de allerkleinsten als voor de wat oudere kinderen. De speelplek aan de Weleveld ligt 
bovendien naast een zeer populair kunstgrasveld. Al deze speelplekken liggen in een kinderrijke buurt en 
worden veel bezocht, vooral met mooi weer. Sommige gesproken kinderen komen elke dag naar de 
speelplek om te spelen, zoals aan de Sarabande. De Sarabande bestaat uit twee delen, een voor de 
kleintjes en een voor de wat grotere kinderen. In het eerste deel wordt met 3 kleine kinderen gesproken. 
Het is hier volgens de kinderen ook vaak druk, soms spelen er 5 kinderen. De kinderen komen naar deze 
plek om met elkaar te spelen. Het liefst gaan ze op de schommel. In het deel voor de wat oudere kinderen 
wordt met 2 jongens gesproken van 11 en 12 jaar oud. Zij bezoeken deze speelplek ongeveer 3 keer per 
week. Ook voor hen is deze speelplek een ontmoetingsplek waar ze afspreken met vrienden. Ze geven wel 
aan dat ze de speelplek al een beetje aan het ontgroeien zijn. Ze gaan ook vaak naar een speelpleintje 
verderop. De meeste toestellen die er staan worden vooral gebruikt door kinderen tot 11 jaar. Zij vinden 
vooral de schommel en het voetbalveldje leuk. Ze vinden het jammer dat er geen kabelbaan is op de 
speelplek. 

Ook de gesproken bezoekers van de Laan van Loevestein komen hier bijna elke dag. De meeste 
kinderen die hier komen wonen tegenover de speelplek. Dit is een populaire speelplaats. Ouders die we op 
andere plekken hebben gesproken geven aan dat ze graag met hun kinderen naar de Laan van Loevestein 
gaan om te spelen. Vaak spelen er zo'n 10 kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud. Twee jongens van 10 en 11 
jaar oud geven aan dat deze speelplek erg is veranderd. Vroeger was het saai en kwamen er niet zoveel 
kinderen. De plek werd toen vooral gebruikt om te voetballen. De jongens waren eerst wel bang dat de 
speelplek dusdanig zou veranderen dat er niet meer gevoetbald kon worden, maar gelukkig is er in de 
naastgelegen speeltuin een veldje met twee doelen aangelegd. Daar zijn de jongens zeer tevreden mee. Ze 
gaan dan ook heel vaak naar de naastgelegen speeltuin. Daar zijn bovendien wat meer oudere kinderen. 
Hoewel de jongens misschien liever voetballen op de naastgelegen speelplaats, zijn ze zeker tevreden met 
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de herinrichting van deze plek. En met hen meer kinderen, want sinds de veranderingen is het op deze 
speelplaats vaak heel druk. Vooral de schommels zijn erg populair. Maar de jongens vinden ook de wip en 
het huisje erg leuk, vooral om op te klimmen. Ze geven wel aan dat het zand rond de toestellen vaak vies is 
omdat hier katten in poepen. Ook vinden ze dat het gras wel wat vaker gemaaid mag worden. 

Ook drie bezoekers van het Lentepark komen hier bijna elke dag, ze wonen vlakbij de speelplek. 
Het gaat om twee meisjes van 9 jaar en een jongen van 10 jaar. Vaak spreken ze hier af met andere 
kinderen. Ze spelen dan zelfbedachte spelletjes. Wat betreft de toestellen vinden ze het klimtoestel en de 
schommels het leukst. Hier 'chillen' ze graag. Maar ze zouden het liefst wat meer toestellen zien, het zijn 
er nu te weinig. Op deze speelplek wordt ook met twee jongens van 12 en 13 jaar gesproken, die salto's 
aan het maken zijn vanaf een piramide. Ze komen hier ongeveer twee keer per week. Er is genoeg te doen 
in de buurt voor kinderen, er zijn vooral veel voetbalveldjes. De reden dat ze juist naar deze plek komen is 
omdat de hier aanwezige toestellen zeer geschikt zijn om trucjes op te doen. De touwen veren bovendien 
goed. Ze komen hier op de fiets naar toe. Meestal zijn er 4 a 5 kinderen aanwezig als zij er zijn. 

De speelplek aan het Paganiniplantsoen is druk bezocht. Er is ook veel te doen. Er is een trapveldje 
met doeltjes en verschillende toestellen, waaronder een klimrek, glijbaan, rekstok en schommels. Er wordt 
met zes jongens gesproken, tussen de 8 en 11 jaar oud. Zij komen hier wel 4 a 5 keer per week. Allereerst 
omdat deze speelplek lekker dicht bij huis is, maar ook omdat deze plek leuker is dan de andere 
speelplekken in de buurt. Omdat het hier vaak druk is, is het altijd gezellig. Na schooltijd zijn hier vaak 5 a 
10 kinderen aanwezig. Over het algemeen zijn de jongens tevreden. Vooral de schommels zijn populair. Het 
zijn er echter maar twee en die zijn vaak bezet. Ze hadden graag wat meer schommels gewild. Er hadden 
sowieso nog wel wat toestellen bij gekund, aldus de jongens. De jongens voetballen liever niet op het 
voetbalveldje, omdat de doeltjes te klein zijn. Daarom voetballen ze wel eens op het speelpleintje, maar 
buurtbewoners komen dan wel eens klagen. Een groot nadeel vinden ze het kunstgras onder de toestellen. 
Wanneer je hierop valt levert dat schaafwonden op. Rubber matten waren beter geweest. 

Net als Sarabande bestaat ook Weleveld uit twee delen: een kunstgrasveld en een speeltuin. De 
speeltuin is voornamelijk gericht op een wat jongere doelgroep, tot 12 jaar. Vooral de schommels en het 
'draaiding' zijn populair. Het meest populair is echter het kunstgrasveld. Daar komen vooral de wat oudere 
kinderen en tieners op af. 

Twee plekken die niet heel groot zijn, maar die wel populair zijn onder de gebruikers, zijn Winterpark en 
Arkelstein. Winterpark is vooral populair onder de wat kleinere kinderen en hun ouders. Een gesproken 
moeder komt hier elke dag met haar vier kinderen (2-6 jaar). Een geinterviewde oppas komt samen met 
haar vierjarige oppaskindje zo'n vier keer per week. Allen zijn erg tevreden over de speeltuin, omdat de 
plek gericht is op de kleintjes is het er vaak niet al te druk. Er spelen gemiddeld zo' 4 a 5 kinderen op een 
middag. Een nadeel is dat de speelplek aan een vijver ligt. Ook Arkelstein is gericht op de wat jongere 
kinderen. Hoewel er op beide plekken aan deze straat weinig spelende kinderen aanwezig zijn, begrijpen 
we van de aanwezige kinderen en omwonende ouders dat er wel elke dag kinderen spelen. De kinderen die 
er spelen wonen voornamelijk in de buurt. Een omwonende ouder geeft aan elke dag de speelplek te 
bezoeken met haar vierjarige dochtertje. Er spelen meestal tussen de 2 en 6 kinderen in de leeftijd 4 tot 11 
jaar. Een nadeel is dat er vrij weinig toestellen staan, desondanks ervaart de moeder de herinrichting van 
de speelplek toch als positief. Er is een draaitoestel geplaatst dat er populair is. Bovendien is er voldoende 
te doen voor kinderen in de buurt. Een meisje van 8 jaar vindt de veranderingen aan de speelplek echter 
een beetje tegenvallen. Ze had op een glijbaan gehoopt en een klimrek voor de wat oudere kinderen. 
Bovendien is het moeilijk om er te knikkeren, omdat de knikkers onder het huisje verdwijnen. Zij spreekt 
dan ook liever met vriendinnen af in de grotere speeltuin aan de Laan van Loevestein. Een jongetje van 7 
jaar lijkt meer te spreken over de speelplek. Hij geeft aan hier elke dag te komen, vaak ook met vriendjes. 
Op dit moment is hij insecten aan het zoeken. Wat hij vooral leuk vindt is dat hij hier samen met zijn 
tweejarige zusje kan spelen. Ze vinden de wipkip leuk. Er komen hier vooral kleine kinderen, aldus de 
jongen. Die wonen hier vooral in de buurt. 



Op de speelplekken aan de Maaspoort, Mauritspoort, Mambo, Jive, Cronestein, Kennemerpoort en 
Kraaijensteinpark waren tijdens ons bezoek geen kinderen aanwezig. Op de Mambo 69 en 
Kraaijensteinpark na, betreft het hier kleine speelplekken, voornamelijk gericht op jonge kinderen. De 
kleine speelplekken lijken redelijk veel op elkaar. Sommige van de plekken hebben schommels, zoals de 
Mauritspoort, Jive, Kennemerpoort en Kraaijensteinpark. Uit gesprekken met kinderen en ouders op 
eerdere speelplekken weten we dat deze populair zijn. Aan de Kennemerpoort wordt met een omwonende 
vader gesproken. Hij geeft aan dat zijn achtjarige dochter twee keer per week op deze speelplek speelt. Hij 
en zijn dochter zijn zeer positief over de speelplek en de veranderingen die zijn aangebracht. Vooral de 
schommel en glijbaan worden gewaardeerd. Ook is er een plek om te schuilen als het regent. Toch gaat de 
dochter liever naar andere plekken in de buurt. Er is in de buurt ook best veel te doen voor kinderen. 

De speelplekken aan de Mambo en Kraaijensteinpark zijn iets groter en gericht op een wat bredere 
doelgroep. Hoewel er geen kinderen aanwezig zijn, zien de speelplekken er goed en aantrekkelijk uit. Aan 
de Kraaijensteinpark wordt met een omwonende moeder en haar zoon (10 jaar) gesproken. Volgens hen is 
het hier vaak druk. De kinderen die hier komen zijn gemiddeld tussen de 1 en 16 jaar oud. De zoon komt 
hier ongeveer drie keer per week en spreekt dan af met vriendjes. Hij is erg tevreden over de speelplek. De 
schommel vindt hij het leukst, maar het potlood snapt hij niet. Minder leuk is dat er in de zomer veel 
hangjeugd is. Soms maken zij toestellen kapot. Aan de Cronestein is ook veel hangjeugd. Anders dan de 
andere bezochte speelplekken, doen de plekken aan de Cronestein minder uitnodigend en verzorgd aan. Ze 
liggen verscholen achter huizen en beklemd tussen schuttingen. Volgens een buurtbewoner zijn er amper 
kinderen op de speelplekken aan de Cronestein. Kinderen spelen liever in het park om de hoek. 

2.2 Kunstgrasvelden 
In Getsewoud zijn drie kunstgrasvelden bezocht. Alleen aan het Goudsteinpark waren geen kinderen en 
tieners aanwezig. De gesproken kinderen en tieners op de andere plaatsen komen er bijna elke dag om te 
voetballen. De velden zijn voor heb dichtbij en voetballen is gezond. Een paar gesproken jongens aan het 
Weleveld komen van verder om hier met vrienden te voetballen. Het kunstgrasveld aan de 
Noordhavenpoort is volgens de geïnterviewden bovendien het grootste veld in de buurt. Dit is ook het 
enige veld waar we twee voetballende meisjes (9 en 12 jaar) zijn tegengekomen. Ook zij geven aan hier 
bijna elke dag te komen. De kinderen vinden kunstgras een verbetering: geen last van modder en plassen 
en je kan er bovendien ook op hockeyen. Een nadeel zijn de schaafwonden die worden opgelopen bij het 
vallen. Een nadeel aan het Weleveld is dat er niet aan alle kanten een hek staat, waardoor de bal vaak 
wegrolt. Een nadeel aan het veld aan de Noordhavenpoort is dat er een spleet in het veld voor een van de 
doelen. Dat vinden de kinderen vervelend. 

De velden zijn zeer druk bezocht; meestal zo'n twintig kinderen, maar in de zomer soms ook wel 
vijftig. Overdag zijn de kinderen die er komen meestal wat jonger, 's avonds komen er voornamelijk oudere 
tieners. Door de populariteit zouden sommige kinderen graag wat meer doelen zien. Het 
gebiedsmanagement herkent de populariteit en wijst op een mogelijke keerzijde: als deze veldjes in 
dichtbebouwde wijken liggen kan de grote populariteit ook leiden tot overlast. 
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Spieren voor Spieren-veld 

Zuilenstein 
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3. Hoofddorp: Floriande 

3.1 Speelplekken 
Naast Getsewoud zijn de meeste speelplekken bezocht in de wijk Floriande. Het gaat om 18 speelplekken; 
15 speeltuinen en 3 kunstgrasvelden. Op de speelplekken aan Simonszand, Balg, Westhove en Watervliet 
waren bij bezoek geen spelende kinderen aanwezig. Aan de Schildgronden en Het Oerd liggen meerdere 
speelplekken, op respectievelijk nummer 70 en 71 waren wel kinderen aanwezig, op de andere plekken 
niet. Net als bij Getsewoud hoeft dit niet te betekenen dat deze plekken niet worden bezocht. Het blijft het 
een momentopname. Bovendien blijkt uit gesprekken met kinderen, buurtbewoners en 
gebiedsmanagement dat er in Floriande zeer veel te doen is voor kinderen. Er zijn veel verschillende 
speelplekken, verdeeld over de wijk. Dit wordt over het algemeen gewaardeerd, hoewel er ook een 
moeder heeft aangegeven dat ze liever een grote speeltuin in de buurt heeft dan verschillende kleintjes. De 
Utochtzone is volgens het gebiedsmanagement erg populair, het is hier altijd druk. Een nadeel dat door het 
gebiedsmanagement wordt genoemd is dat op veel speelplekken houtsnippers onder de toestellen liggen. 
Hier zijn veel klachten over. Ouders en kinderen vinden dit onhygiënisch omdat katten er hun behoefte 
doen. Daarnaast is het niet heel duurzaam, de snippers moeten vaak worden bijgevuld. 

Volgens het gebiedsmanagement kenmerken de speelplekken in Floriande zich aan het open 
karakter. Dit maakt ze uitnodigend. Bovendien kan het (vooral voor ouders) een veilig gevoel geven omdat 
er toezicht vanuit de buurt mogelijk is. Een uitzondering is de speelplek aan de Westerschelde, deze ligt op 
een binnenplaats tussen huizen in en kan vanaf de straat dus niet worden gezien. Toch weten de 
buurtkinderen deze plek wel te vinden. Volgens een groepje gesproken kinderen (tussen de 4 en 12 jaar) is 
het hier vaak druk. Meestal zijn er dan tussen de 8 en 12 kinderen aanwezig. De reden dat de kinderen hier 
graag komen is dat hier de leukste toestellen van de buurt staan. Het enige dat mist is een glijbaan. Een 
gesproken vader is echter minder tevreden over de speelplek. Hij is aanwezig met zijn vierjarige dochtertje 
en vindt dat de plek vooral is ingericht voor de wat oudere kinderen. 

De andere bezochte speelplekken waar gesproken is met spelende kinderen hebben, net als in 
Getsewoud, met elkaar gemeen dat het grote speelplekken betreft. Het gaat om Schildgronden 70, Het 
Oerd 71, Oosterschelde 48 en Henri Didonweg 1. Door de grootte van de plekken is er voldoende ruimte 
voor zowel de allerkleinsten als voor de wat oudere kinderen. Al deze speelplekken zijn volgens de 
gesproken kinderen en ouders druk bezocht. Een paar van de gesproken bezoekertjes aan de Schildgronden 
komen hier elke dag, omdat het zo'n leuke plek is. De toestellen zijn erg leuk, vooral de grote wip en het 
'draaiding', dat is zeker een verbetering ten opzichte van hoe het vroeger was. Van een paar jongetjes 
hadden er echter nog wel wat toestellen bij gemogen. Ook aan de Oosterschelde zijn veel nieuwe 
toestellen geplaatst, waar de bezoekers erg blij mee zijn. Een aantal van de gesproken kinderen komen 
graag naar deze speelplek omdat hier zoveel te doen is en omdat er altijd veel kinderen zijn. Vooral de 
nieuwe klimtoestellen vallen in de smaak. Een vader komt zelfs van een ander eiland speciaal naar deze 
speelplek. Er is in zijn buurt niet veel te doen voor zijn driejarige dochtertje en dit is een mooie speeltuin, 
waar het gezellig is. Het is er ook volgens omwonenden vaak druk. Soms spelen er wel 20 a 30 kinderen op 
het plein. Omdat de speelplek aan de voorkanten van de huizen ligt is het een soort buurtbinnenplaats 
waar kinderen en ouders samenkomen. Dat maakt dat deze speelplek een echte ontmoetingsplek is voor 
de buurt, waar het vaak gezellig is. 

Ook op de speelplek aan de Henri Didonweg is het druk. Het is een grote speeltuin met aan de ene 
kant speeltoestellen en aan de andere kant een klein kunstgrasveld. Vooral op het kunstgrasveld is het 
druk. De kinderen die hier aan het spelen zijn, zijn tussen de 6 en 10 jaar. Er is ook een ouder aanwezig. 
Deze kinderen spreken hier elke dag met elkaar af. Ze zijn dan ook zeer tevreden over deze speelplek en 
geven de plek maar liefst vijf sterren. Ze komen juist naar deze plek omdat hier veel ruimte is om spelletjes 
te doen, niet alleen op het kunstgras, maar ook op de toestellen. Het enige nadeel dat de kinderen noemen 
is dat de doeltjes op het kunstgrasveld te klein zijn. Minder enthousiast over de speelplek is een moeder, 
die met haar twee kinderen van 4 en 7 aanwezig is. De plek is volgens haar vooral gericht op de wat oudere 
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kinderen, die zie je hier dan ook meestal. Daarnaast vindt de de toestellen hier te klein en ze vindt het 
jammer dat de schommels ontbreken. Meestal gaat ze dan ook met haar kinderen naar een andere 
speelplek in de buurt. Ze geeft wel aan dat de speelplek is verbeterd ten opzichte van vroeger. Het is nu 
ruimer opgezet, overzichtelijker, netter en verzorgder. Bovendien kunnen ouders hier nu comfortabel 
zitten terwijl de kinderen lekker kunnen spelen. 

Hoewel er weinig veranderd is aan Het Oerd 72 , is het hier erg druk. Bij navraag blijken zijn er niet 
echt vernieuwingen aangebracht, maar is er voornamelijk onderhoud gepleegd aan de schommel en de 
glijbaan. Hier zijn de gesproken kinderen wel heel blij mee. Er wordt gesproken met twee jongens van 12 
en 13 jaar, twee meisjes van 7 en 8 jaar en met een vader die met zijn vierjarige aan het spelen is. De 
jongens komen hier eigenlijk niet vaak, ook al wonen ze om de hoek. Ze vinden vooral de schommels, 
glijbaan, het klimrek en de brug het leukst. Dit vinden ook de spelende meisjes. Zij vinden dit de leukste 
speelplek in de buurt en komen hier bijna iedere dag. Het is ook de enige speelplek in de buurt die gericht 
is op hun leeftijd. Ze spreken dan af met andere kinderen. Ook de kinderen van de gesproken vader spelen 
hier bijna elke dag, zeker als het mooi weer is. Het is volgens hem vaak druk, ook kinderen van andere 
eilanden komen hier naar toe omdat hier veel speeltoestellen staan. Volgens hem zijn vooral de schommels 
erg geliefd. Er staan er maar twee en dat is eigenlijk te weinig. Nu moeten de kinderen netjes op hun beurt 
wachten. 

Anders dan aan Het Oerd 72, is er op nummer 65 niemand aanwezig. De kinderen die op nummer 72 zijn 
gesproken geven aan dat ze hier liever spelen omdat nummer 65 vooral gericht is op de allerkleinsten. Het 
is er volgens de kinderen vaak rustig. Ook de speelplek aan Simonszand is gericht op de hele kleine 
kinderen. Volgens een buurtbewoonster is er weinig animo in de buurt voor deze speelplek. Op 
doordeweekse dagen komen er wel eens opa's en oma's met hun kleinkinderen, maar over het algemeen is 
het er rustig. Volgens de buurtbewoonster komt dit omdat de speelplek weinig uitnodigend en 
aantrekkelijk is. Er is ook niet heel veel veranderd, er is alleen een klein speeltrappetje toegevoegd. Er zijn 
veel andere speelplekken in de buurt waar de kinderen liever heengaan. Zelf heeft ze ook kinderen. De 
jongste is 6 jaar en gaat liever elders in de buurt spelen. 

Waar tijdens ons bezoek geen kinderen aanwezig waren, maar waar het volgens omwonende wel 
vaak druk is, zijn de speelplekken aan de Schildgronden 51 en 63. Deze speelplekken zijn anders dan de 
anderen. Er staan hier namelijk geen speeltoestellen. In plaats daarvan zijn er tekeningen op de grond 
aangebracht. Een omwonende geeft aan dat kinderen uit de buurt elkaar hier wel vaak ontmoeten, al weet 
ze niet wat er met die tekeningen op de grond wordt gedaan. 

Op de speelplekken aan de Balg, Westhove en Watervliet zijn geen kinderen aanwezig tijdens ons 
bezoek. Ook is hier niet gesproken met buurtbewoners. Dit hoeft niet te betekenen dat deze plekken niet 
worden bezocht. Ze beschikken namelijk over een paar belangrijke kenmerken die de meer drukbezochte 
speelplekken ook hebben: ze zijn ruim opgezet en gericht op een grote doelgroep (0-12 jaar). Balg beschikt 
daarnaast over het populaire draaiding, Westhove over schommels en een kunstgrasveld en Watervliet 
over schommels en een glijbaan. Daarnaast ligt Watervliet op een binnenplaats. Het zou een ideale 
ontmoetingsplaats kunnen zijn voor de buurt. 

3.2 Kunstgrasvelden 
De aangelegde kunstgrasvelden in Floriande worden druk bezocht. Geïnterviewde jongeren aan de 
Deltaweg geven aan dat hier soms wel 20 kinderen en tieners zijn. Mensen vanuit de hele buurt en verder 
komen naar de kunstgrasvelden om met elkaar te voetballen. De mensen van buiten de buurt komen naar 
deze kunstgrasvelden omdat deze er in hun eigen buurt niet zijn. Er wordt onderling leuk met elkaar 
gespeeld. "Hier worden voetballers geboren", aldus een geïnterviewde vader van de Deltaweg. 
De geïnterviewde kinderen en jongeren komen graag naar de velden en vaak. De 4 jongens van Lauwers 
komen bijna elke dag. Dit is dé plek waar ze met elkaar afspreken. Ook de kinderen van de Waddenweg en 
Deltaweg komen vaak naar deze velden om te voetballen, minimaal een keer per week. De leeftijden lopen 
bij de meeste velden uiteen. Overdag voetballen er vaak kinderen en wat tieners, tegen en in de avond 
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wordt bijvoorbeeld het veld aan de Waddenweg voornamelijk door wat oudere tieners en adolescenten 
gebruikt. Op een geïnterviewde na geeft iedereen aan dat de overgang van gras naar kunstgras een echte 
verbetering is. De toegenomen drukte lijkt hier ook een bewijs van. De geïnterviewde kinderen en ouders 
van de Deltaweg geven aan dat het soms zo druk is dat ze eigenlijk graag een tweede veld zouden willen. 
Een nadeel van kunstgras is wel datje lelijke schaafwonden kan oplopen, maar dat lijken de meeste 
kinderen en tieners voor lief te nemen. De jongens van Lauwers geven verder aan dat ze het als positief 
ervaren dat er grotere doelen zijn neergezet. Een nadeel van het veld aan de Waddenweg is dat het aan 
het water ligt en er geen hek tussen het veld en het water staat. Hierdoor belanden er nogal wat ballen in 
het water. Dat mag de pret verder niet drukken, want het veld wordt verder als geweldig ervaren. De 
geïnterviewde mensen aan de waddenweg zeggen zelfs dat er nergens een kunstgrasveld met dezelfde 
allure is als hier. 

Ook het gebiedsmanagement geeft aan dat het altijd druk is op de kunstgrasvelden. De meeste 
velden liggen net buiten de woonwijk, hierdoor wordt de overlast voor de buurt beperkt. 

Oosterschelde 
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4. Hoofddorp: overig 

2.1 Centrum 
In Hoofddorp centrum wordt een speelplek aan de Stormvloed bezocht. Het is een ruim opgezette 
speeltuin die uitnodigend aandoet. Er zijn echter geen kinderen aanwezig. 

2.2 Pax 
De Lutulistraat 142 betreft een grote plek met zowel een kunstgrasveld, JOP als een speelplek met 
toestellen voor 0 tot 11 jarigen. Er worden drie tieners aangetroffen. Ze komen niet uit de buurt. Een van 
hen geeft aan uit Floriande te komen. Er is in Floriande volgens hem niets te doen voor tieners. Sowieso 
vinden de tieners dat er in Hoofddorp weinig plekken zijn waar ze gewoon kunnen 'hangen'. Of het hier 
vaak druk is weten ze niet, ze kennen de buurt niet goed. Zelf hebben ze het kunstgrasveld nooit gebruikt, 
want ze sporten niet. Eigenlijk vinden ze dit niet een hele fijne plek. De JOB is heel vies. Daar gaan ze dus 
niet zitten en daar balen ze van want het miezert. Ze vinden dat de gemeente dit soort plekken beter 
schoon moet houden. Er hangt hier ook geen prettige sfeer vindt het groepje. De jongen uit Floriande geeft 
aan dat hij nooit zijn 7 jarige broertje hier zo laten spelen. Het is te vies en al het glas is gevaarlijk. Gelukkig 
is er in Floriande genoeg te doen voor zijn broertje. Maar niet voor hem en dat vindt hij jammer. 

2.3 Toolenburg 
In Toolenburg zijn 5 plekken bezocht: vier speelplekken en een kunstgrasveld. De speelplekken liggen rustig 
en zijn gericht op de doelgroep 0 - 11 jaar. Het kunstgrasveld is gericht op een iets oudere doelgroep: 6 -
18 jarigen. Aan de Mary Zeldenruststraat en Edelenburg zijn geen spelende kinderen aangetroffen, maar op 
de andere plekken wel. Vooral aan het Rie Cramerplantsoen was het erg druk. Het gaat hier om twee 
speelplaatsjes met een rustige weg er tussen. De een is gericht op de allerkleinsten, de ander op de 
doelgroep 6 - 1 1 jaar. De meeste geïnterviewde kinderen geven aan hier wel elke dag te spelen. Vooral het 
klimrek is een succes. Wat ze minder leuk vinden is dat de voetbalkooi van steen en ijzer is. Als je nu valt 
doet dat veel pijn. 

Ook aan de Femina Mullerstraat zijn twee kinderen aanwezig. Het zijn twee jongens van 9 jaar. 
Eentje moet er snel vandoor. Het is erg rustig volgens de ander. Dat komt omdat er op woensdag middag 
wordt gesport, vooral hockey. Op andere middagen en vooral in het weekend is het hier wel heel druk. Er 
wordt dan gehockeyd en gevoetbald. Ook wordt het veld wel door de basisschool om de hoek gebruikt 
voor gym. Het is een fijn veld en de geïnterviewde geeft aan dat de aanleg van kunstgras een verbetering is. 
Een groot voordeel is datje hier nu ook kan spelen wanneer het regent. 

Op de Vinkenburg wordt met twee meisjes van 6 en 7 jaar gesproken. Een van de meisjes komt hier 
elke dag, zij woont ook aan het pleintje. Het andere meisje een paar keer per week. Ze spelen dan altijd 
samen. Ondanks dat de meisjes hier zo vaak zijn, zijn ze toch niet geheel tevreden over de plek. Ze vinden 
dat de speelplek vooral voor kleine kinderen is, voor hun zijn de toestellen een beetje kinderachtig. Vroeger 
vonden ze de speelplek leuker, maar dat komt vooral omdat ze toen jonger waren. Toch demonstreren ze 
fanatiek de verschillende toestellen. De meisjes vinden wel dat je er leuk eigen verzonnen spelletjes kan 
spellen. De speelplekken aan de Toolenburgerplas zijn spannender en voor hun eigenlijk ook dichtbij. Dus 
daar gaan ze liever heen. Een nadeel is dat hier wel eens wat oudere jongens komen. Soms steken ze 
vuurwerk af. Er zitten ook wat schroeiplekken op een aantal toestellen. Dat vinden de meiden vies. 

Hoewel er op de Mary Zeldenruststraat en Edelenburg geen spelende kinderen zijn aangetroffen, is 
hier wel gesproken met vier tieners. De geinterviewde tieners op de Mary Zeldenruststraat wonen in de 
buurt. Zij geven aan dat sinds ze naar de brugklas zijn gegaan ze hier minder spelen. Ze zien wel aan dat de 
speelplek is verbeterd. Als ze hier spelen vinden ze vooral het toestel met de touwen leuk en er is ruimte 
voor spelletjes zoals 'voetje van de vloer'. Volgens de tieners is het hier wel vaak druk, vooral met mooi 
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weer. Afgelopen zomer was deze plek echt het ontmoetingspunt van de buurt. Een geïnterviewde buurman 
geeft echter aan dat de speelplek volgens hem maar voor 20% wordt gebruikt. De kinderen uit de buurt zijn 
opgegroeid, kinderen zijn tieners geworden en spelen daardoor minder. Een nadeel van de plek is dat er 
wel eens hangjongeren zitten die troep achter laten. Ook zijn de roosters bij de ingang erg vies, er ligt 
weggegooid vet in. 

Ook op de Edelenburg is met twee meisjes van 16 gesproken, die samen op de picknicktafel zitten. 
De meiden komen hier bijna elke dag, maar worden ook wel vaak weggestuurd door buurtbewoners of 
ouders van kleine kinderen. Ze komen hier nu ongeveer twee jaar. Ze zien wel eens wat kleuters, vooral 
met mooi weer. De reden dat ze hier komen is dat er heel weinig plekken in de buurt zijn voor tieners als zij 
die gewoon willen 'hangen', vooral niet als het regent. 

Toolenburg Toolenburgerplas 

Toolenburg Mary Zeldenrusttraat 
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5. Haarlemmermeer Zuid 

5.1 Lisserbroek 
In Lisserbroek zijn 3 speelplekken bezocht: Ribestraat 12, Torkruidstraat 36 en de Forsythiastraat 31. De 
eerste twee speelplekken zijn heringericht, de laatste is nieuw aangelegd. Alle drie de speelplekken liggen 
midden in de wijk. Die aan de Ribestraat zelfs midden tussen de voorkanten van twee rijen huizen in. Het 
betreft alle drie open plekken waar voldoende toezicht mogelijk is. De eerste plek die wordt bezocht is de 
Ribestraat 12. Er wordt met twee ouders gesproken die aan het plein wonen en met 6 kinderen. Zowel de 
ouders als de kinderen geven aan dat dit een plek is waar de hele buurt samenkomt. Op drukke (meestal 
warme) dagen zijn er soms wel 30 a 40 kinderen met hun ouders te vinden. Dit wordt als erg gezellig 
ervaren. 

Hoewel beide ouders dit waarderen aan de speelplek zijn zij duidelijk minder positief over de plek 
dan de kinderen. Dit heeft in eerste instantie te maken met de kwaliteit en veiligheid van de speelplek. De 
plek is pas een paar maanden (schatting halfjaar) oud maar de eerste tekenen van slijtage zijn al zichtbaar. 
Zo laat op verschillende plekken het kunstgras los en zijn er beschadigingen aan het hek en een muurtje. 
Ook ervaren zij het klimrek als gevaarlijk. Kinderen klimmen hoog in de paal en met slecht weer wordt deze 
glad en kunnen ze gemakkelijk vallen. De ouders zouden bovendien graag een hek zien rond de hele 
speelplek, zodat de kinderen niet zomaar de straat op kunnen rennen of fietsen. Een moeder geeft aan dat 
ze graag een grote picknicktafel had gewild op het plein, waar ze met iedereen aan konden gaan zitten, 
maar die is er ondanks een verzoek niet gekomen. Een ander punt van aandacht zijn de prullenbakken. Hier 
wordt volgens de ouders regelmatig hondenpoep in weggegooid wat erg graag stinken. Ze zouden aan de 
rand van de speelplek graag speciale afvalbakken voor hondenpoep hebben. De ontevredenheid van een 
van de ouders lijkt ook te zitten in de gang van zaken rondom het participatietraject. Allereerst vond deze 
ouder het onnodig dat de hele speelplek onder handen werd genomen, de oude toestellen voldeden 
volgens hem prima en bovendien waren de rubber tegels veel beter dan het kunstgras dat er nu ligt. Verder 
noemt hij dat tijdens het participatietraject buurtbewoners de keus kregen tussen drie ontwerpen. Met 
adviezen en ideeën vanuit de buurt is volgens hem verder niets gedaan. Ook over de verdere communicatie 
is deze buurtbewoner ontevreden. 

De kinderen zijn anders dan de twee gesproken ouders positief over de speelplek. Ze komen hier 
heel graag. Vooral het 'draaiwiel' vinden ze leuk en het kleine kunstgrasveldje om te voetballen. Een nadeel 
is dat er doeltjes zijn beloofd en die zijn tot nu toe nog niet geplaatst. Hoewel de kinderen positief zijn over 
deze speelplek geven ze wel aan dat ze het liefst naar de speelplekken aan de Torkruidstraat en de 
Forsythiastraat gaan. Deze twee plekken passen beter bij hun leeftijd. De plek aan de Forsythiastraat is 
nieuw en vooral de schotelschommel is een aanwinst. Verder biedt de plek ruimte voor fietsraces en 
allerlei zelfverzonnen spelletjes. Deze speelplek is een echte aanwinst vinden de kinderen. Maar de 
speelplek aan de Torkruidstraat is volgens de kinderen verreweg het leukst. Het is een groot grasveld met 
twee doelen voor voetbal, verschillende toestellen (waaronder de populaire schotelschommel) en een 
survivalbaan. Vroeger stond hier alleen een klimrek, dus deze plek is volgens de kinderen absoluut 
verbeterd. Door de verscheidenheid aan speelmogelijkheden en de grootte hoeveelheid groen en bosjes is 
er voor ieder wat wils en voldoende ruimte voor creativiteit. Zo worden er bijvoorbeeld in de bosjes hutten 
gebouwd. Een nadeel is dat voetballen lastig is omdat de plek aan het water ligt en er geen hek achter de 
doelen staat. Daarnaast missen de kinderen een prullenbak. 

5.2 Nieuw-Vennep dorp 
In Nieuw-Vennep dorp zijn drie speelplekken bezocht: twee speeltuinen en een kunstgrasveld. Op de 
speelplekken aan het Dr. Van Haeringenplantsoen en de Bosstraat waren geen kinderen aanwezig. Het zijn 
ruim opgezette speelplekken. De speelplek aan het Dr. Van Haeringenplantsoen bestaat uit twee delen; 
een speeltuin met toestellen en een kunstgrasveld. Op het kunstgrasveld aan de Zichtweg is wel een 
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groepje jongens (8 -13 jaar) aan het voetballen. Ze komen hier 1 a 2 keer per weer om te voetballen omdat 
hier kunstgras ligt en omdat het dichtbij huis is. De jongens zijn tevreden over het veld. Het is hier vaak erg 
druk, zo'n 15 a 20 kinderen tussen de 4 en 16 jaar. Een nadeel is dat er geen hek om het veld heen staat, 
waardoor de bal vaak de prikkelbosjes inrolt. Ook ligt er rondom het kunstgrasveld veel hondenpoep, waar 
de bal nogal eens in beland. Verderop (naast korfbalvereniging Kios) ligt een grasveld. Er is actie gevoerd 
om ook dit veld van kunstgras te voorzien, maar dat is niet doorgegaan. 

5.3 Rijsenhout 
In Rijsenhout zijn twee speelplekken en een kunstgrasveld bezocht. De speelplekken liggen midden in een 
woonwijk en zien er netjes en verzorgd uit. Beide speelplekken zijn twee keer bezocht en beide keren 
waren er geen spelende kinderen aanwezig. Wel zijn bij beide plekken een aantal buurtbewoners 
gesproken. Zij hebben aangegeven dat er wel degelijk veel gebruik wordt gemaakt van de speelplekken. Er 
wonen bij beide plekken veel jonge kinderen in de buurt. 

Het kunstgrasveld aan de Schouwstraat ligt naast een basisschool. Er zijn twee jongens en twee 
moeders aanwezig. De jongens zijn blij met de komst van dit veld. Voorheen stond hier een gebouw en nu 
kan er lekker gevoetbald worden. Dat wordt volgens de jongens ook veel gedaan, vooral door de kinderen 
van de basisschool (met name tijdens schooltijden) en kinderen uit de buurt. Er komen vooral jongens naar 
dit veldje om te voetballen. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 10 en 12 jaar. Er komen weinig oudere 
tieners, die gaan volgens zowel de kinderen als de moeders meestal naar een groter veld, elders in de wijk. 
De sfeer is meestal goed op het veld, er is nooit ruzie. Een nadeel is dat mensen er hun hond uitlaten en de 
poep laten liggen. Ook ligt er rondom het kunstgras veel blubber. Daar word je erg vies van, aldus de 
kinderen. 
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6. Haarlemmermeer noord 

In Vijfhuizen en Zwanenburg waren op de bezochte speelplekken geen kinderen en tieners aanwezig. Het 
gebiedsmanagement geeft aan dat de speelplekken in deze kernen in principe aansluiten bij de 
demografische kenmerken van de buurt. Wat betreft de speelplekken heeft het gebiedsmanagement 
weinig klachten ontvangen over de toestellen. Zwanenburg en Badhoevedorp beschikken bovendien als 
enige kernen in de gemeente over een speeltuinvereniging. Deze zijn over het algemeen heel erg populair, 
maar vallen buiten het speeltuinenbeleid van de gemeente. Het gebiedsmanagement herkent ook hier de 
populariteit van de kunstgrasvelden, deze zijn zo populair dat ze veel kinderen en tieners trekken. Dit 
succes kan in een dichtbebouwde wijk ook wel tot overlast bij buurtbewoners leiden, dat ziet het 
gebiedsmanagement vooral in Vijfhuizen (Stellinghof) en Badhoevedorp. Ook speelplekken kunnen leiden 
tot jongerenoverlast als deze als hangplekken worden gebruikt. 

2.1 Badhoevedorp 
In Badhoevedorp zijn drie speelplekken bezocht; twee speeltuintjes en een kunstgrasveld. Het is druk op 
alle drie de speelplekken en alle gesproken kinderen zijn zeer tevreden. De speeltuintjes worden door de 
meeste kinderen wel elke dag bezocht. De meeste wonen dan ook in de straat waar het speeltuintje is 
gecreëerd, of in ieder geval dichtbij. De speeltuintjes aan de Reigerstraat en de Dellaertiaan zijn volgens de 
kinderen absoluut verbeterd. Vroeger was het speelplein op de Reigerstraat vooral voor de allerkleinste 
kinderen en waren er geen leuke speeltoestellen voor de wat oudere kinderen. Dat is nu wel het geval. 
Vooral de schotelschommelstoel, ofwel 'het vogelnest' is erg populair. Maar er staat ook een soort 
draaipaal waar veel gebruik van wordt gemaakt. Er ligt onder dit toestel wel veel modder, het was volgens 
een jongetje van 7 beter geweest als hier wat anders onder had gelegen, want nu worden je schoenen heel 
vies. Er wordt ook wel gevoetbald op het gras of andere spelletjes gedaan. En er is nog voldoende ruimte 
voor de allerkleinsten. Twee meisjes van 11 jaar geven aan hier ook wel met de kleine kinderen te spelen. 
Wat later op de dag en in de avond zijn er wel eens wat oudere jongeren op de speelplek. Zij zitten aan de 
toestellen en draaien de schommels om, waardoor de jongere kinderen niet meer kunnen schommelen. 
Dat vinden deze geïnterviewde kinderen wel vervelend. 

Op de plaats waar nu een mooie speelplek aan de Dellaertiaan is aangelegd was vroeger alleen 
gras. Nu staat er een groot klimrek, met voldoende mogelijkheden om te klauteren. Maar ook de 
schommels en paddenstoelen worden veel gebruikt. Omdat de speeltoestellen op een groot grasveld staan, 
is er bovendien voldoende ruimte voor andere (zelfverzonnen) spelletjes. Kinderen kunnen hun creativiteit 
de vrije loop laten gaan. Ook voor de allerkleinsten is er een plek, met wat kleinere toestellen. Een jongetje 
van 8 jaar geeft aan dat hij het wel jammer vindt dat er geen glijbaan is, daar was volgens hem wel ruimte 
voor geweest bij het klimrek. Daarnaast merken de kinderen op dat er wel wat beschadigingen zijn. Zo zit 
er een bout bij de schommel los, waardoor er minder goed geschommeld kan worden. Ook is er een 
klimelement aan de klimmuur stuk. 

Het kunstgrasveld aan de Leliestraat is ontzettend populair. Kinderen en jongeren vanuit de hele 
buurt komen hier. Volgens de geïnterviewde kinderen zijn hier soms wel 32 kinderen. Er wordt dan 
voornamelijk gevoetbald. Ook de gesproken kinderen komen hier om te voetballen. En dat doen ze vaak. 
Sommigen elke twee dagen. Allereerst omdat het in de buurt is, maar ook omdat er nu kunstgras ligt. 
Kunstgras vinden ze fijner dan gras, want "je hebt nu geen gaten in het veld en geen modder" . Het 
aanleggen van kunstgras is dus absoluut een verbetering. Over het algemeen wordt er door alle kinderen 
en jongeren die er komen leuk met elkaar gespeeld op het veld. De kleintjes mogen soms zelfs wel eens 
mee voetballen met de grotere kinderen. Maar niet altijd, soms worden ze weggestuurd. 

2.2 Vijfhuizen 
In Vijfhuizen zijn een speelplek en een kunstgrasveld bezocht, respectievelijk aan de Buitenhof en 
D'Yserinckweg. Hoewel de plekken twee keer zijn bezocht waren er beide keren geen spelende kinderen en 
tieners aanwezig. De speelplek aan de Buitenhof is ingericht voor de doelgroep 0 -11 jaar. De plek ligt in 
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een woonwijk en ziet er netjes en verzorgd uit. Het kunstgrasvels aan de D'Yserinckweg ligt verscholen 
achter een rij huizen. Hoewel er geen spelende kinderen zijn wordt er wel gesproken met een 
buurtbewoner en een vrouw die samen met haar zoontje de hond aan het uitlaten is. Deze laatste geven 
aan dat het jongetje hier wel regelmatig speelt. Hij vindt het vooral leuk om in de omliggende bosjes hutten 
te bouwen met vriendjes. Verder zijn er in het oude dorp van Vijfhuizen niet veel plekken voor kinderen om 
te spelen. In Stellinghof zijn meer speelplekken. 

2.3 Zwanenburg 
In Zwanenburg zijn de speelplek aan de Olmenlaan en het kunstgrasveld aan de Banne twee keer bezocht. 
Beide keren waren er geen spelende kinderen en tieners aanwezig. Bij het speeltuintje wordt wel met een 
oudere buurtbewoner gesproken. Hij geeft aan dat hier wel vaak ouders met hun kleine kinderen aanwezig 
zijn, zeker met mooi weer. De plek is ook ingericht voor de allerkleinsten. De ouders en kinderen die er 
komen wonen volgens hem vooral aan het plein, of in ieder geval in de buurt. 

20 



Vijfhuizen Buitenhof 37 

Vijfhuizen D'Yserinckweg 40 
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Conclusie 

Bezoekers van de bezochte speelplekken zijn over het algemeen zeer tevreden. Sommigen van deze 
plekken zijn ware ontmoetingsplekken geworden waar de hele buurt samenkomt. De speelplekken die zijn 
bezocht zijn qua locatie en samenstelling divers. Van de bezochte speelplekken is het niet altijd duidelijk 
waarom er op de ene plek veel kinderen en jongeren worden aangetroffen en op de andere minder of zelfs 
geen. Het blijft een momentopname, al springen bepaalde typen speelplekken er qua populariteit wel 
bovenuit. Toch kunnen uit dit evaluatieonderzoek wel een aantal conclusies worden getrokken. Uit dit 
onderzoek komen duidelijk twee succesfactoren van speelplekken naar voren: de aansluiting bij een 
behoefte en veiligheid (ook wel uitgedrukt in de term sfeer). Deze twee factoren trekken kinderen (en hun 
ouders) aan en mensen trekken mensen aan. Zodoende ontstaat er een leuke en gezellige sfeer waarin 
kinderen en eventueel hun ouders elkaar graag ontmoeten en met elkaar spelen. 

De aansluiting bij een behoefte is zeer belangrijk voor het succes van een speelplek. In het 
speelruimteplan is hier rekening mee gehouden door bij de herinrichting en aanleg van nieuwe 
speelplekken rekening te houden met de demografische ontwikkelingen van een wijk en met de behoeften 
van de jeugd. Een van de prioriteiten uit het speelruimteplan is meer aandacht en een eigen plek voor 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Dit is een leeftijdsgroep die nog erg gericht is op hun eigen wijk/buurt (Tijd 
voor jeugd, 2009). Het is daarom belangrijk dat er binnen wijken en buurten waar deze kinderen opgroeien 
voldoende plekken voor hen zijn. Wat betreft de bezochte speelplekken lijkt aan deze prioriteit te zijn 
voldaan. Het grootste deel van deze speelplekken zijn (her)ingericht met het oog op juist deze doelgroep. 
Dit is bij veel speelplekken ook terug te zien in de waardering van deze plekken. De gesproken kinderen 
binnen deze doelgroep geven veelal aan dat er in de wijk nu meer te doen is voor kinderen van hun leeftijd 
en dat ze elkaar nu graag opzoeken op de (ver)nieuw(d)e plekken om met elkaar te spelen. Dit geldt vooral 
voor de wat grotere speelplekken. Deze plekken zijn vaak ruimer opgezet met meer ruimte voor 
uitdagende toestellen voor de wat oudere kinderen. Bovendien is hier ook vaak meer 'open' ruimte 
(bijvoorbeeld een grasveldje), dat ruimte biedt voor allerlei sport- en spelmogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld 
terug te zien in de waardering van de speelplekken op de Birkholm in Bornholm, de Torkruidstraat en 
Forthysiastraat in Lisserbroek en de Reigerstraat en Dellaertiaan in Badhoevedorp. Maar ook de bezochte 
speelplekken in Floriande en Getsewoud bieden over het algemeen voldoende ruimte. 

Op de wat kleinere speelplekken, waar maar één of een paar kleine toestellen voor 6 tot 12 jarigen 
zijn neergezet en weinig open ruimte is, is de doelgroep vaak niet aangetroffen. Als er wel kinderen zijn 
gesproken is de waardering wat minder. Voorbeelden zijn Sont in Bornholm, de Femina Mullerstraat in 
Toolenburg en Het Oerd (65) in Floriande. Wanneer er dan meer uitdagende speelplekken in de buurt zijn 
geven kinderen aan dat ze liever daarheen gaan. Toch zijn er een aantal kleine speelplekken, op het eerste 
oog vooral interessant voor de doelgroep 0 tot 5 jaar, waar toch ook wat oudere kinderen komen, zoals 
bijvoorbeeld op de Hardersbos in Overbos. In deze buurt zijn weinig speelplekken voor kinderen, dus 
kinderen en hun ouders uit de hele buurt komen hier samen. Deze gezelligheid lijkt ook aantrekkingskracht 
te hebben op de net wat oudere kinderen. 

De waardering over de nieuwe toestellen voor de 6 tot 12 jarigen is hoog. De toestellen worden 
over het algemeen uitdagend gevonden. Een toestel springt er echter bovenuit: de 'schotelschommel' 
ofwel het 'vogelnest'. Dit toestel is voor velen een reden om juist naar deze plek te komen. Maar ook grote 
klimrekken, glijbanen en de 'draaidingen', vinden de kinderen over het algemeen erg leuk. Hoewel in de 
ogen van volwassenen het kan overkomen dat de speelplekken te veel zijn ingericht en te weinig ruimte 
over laat voor de creativiteit en inventiviteit van kinderen blijkt dit niet het geval. Kinderen weten altijd wel 
nieuwe spelletjes te verzinnen op en rondom de toestellen. Een plek die in eerste instantie bijvoorbeeld 
niet als heel uitdagend wordt gezien, zoals de speelplek op de Femina Mullerstraat in Toolenburg, biedt wel 
weer ruimte om rondom de toestellen spelletjes te verzinnen. De 'voorbedachte opzet' zit hierbij dus niet 
in de weg. 

Het grootste succes zijn waarschijnlijk de kunstgrasvelden en de verharde (stenen/asfalt) velden. 
Anders dan een grasveld kan op een kunstgras- of een verhard veld altijd worden gevoetbald. En dat 
gebeurt ook, in weer en wind, in de middag veelal door de wat jongere kinderen, maar tegen en in de 
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avond ook door oudere jongeren. Sommige velden zijn zo populair dat ze zelfs jongeren van ver buiten de 
wijk aantrekken, zoals de velden in Floriande en Getsewoud. Soms worden kinderen zelfs door ouders met 
de auto gebracht (die dan wel vaak blijven om mee te voetballen), zoals we op de Deltaweg in Floriande 
hebben gehoord. Veel van de velden hebben een sociale functie gekregen: de jeugd komt er om elkaar te 
ontmoeten en met elkaar te voetballen. Er worden zelfs wedstrijden georganiseerd. In het grote succes van 
deze velden ligt echter ook een 'gevaar'. Doordat veel van de velden druk bezocht zijn is er niet altijd 
voldoende ruimte voor iedereen. Spelende kinderen vragen niet zelden of er nog een veldje bij kan komen. 
Een aantal gebiedsmanagers geeft als keerzijde aan dat met de komst van de kunstgrasvelden ook de 
overlast bij buurtbewoners is toegenomen. Dit is des te meer het geval wanneer de velden in de wijk 
liggen. Ook voor de jeugd zelf is dit niet altijd leuk, omdat zij worden weggekeken. 

Hoewel de kunstgrasvelden lijken te voldoen aan een belangrijke behoefte van een deel van de 
jeugd, troffen wij bijvoorbeeld weinig meisjes aan. Het zijn vooral plekken waar groepen jongens samen 
komen. Daarnaast zijn de velden voornamelijk gericht op voetbal. Hoewel op sommige veldjes nog 
basketbalringen aanwezig zijn of op de kunstgrasvelden gehockeyd wordt, zijn de velden vooral gericht op 
voetbal. Omdat de velden voornamelijk zijn ingericht op voetbal (en dus ook jongeren trekken die willen 
voetballen) kunnen jongeren die in andere vormen van sport geïnteresseerd zijn daar dus niet terecht. 

Op een aantal speelplekken zijn jongeren gesproken die daar 'hangen'. Zij geven aan daarvoor geen 
eigen plek te hebben en daarom op deze speelplekjes te hangen. Dit kan het gevoel van veiligheid van 
bezoekers van deze speelplekken aantasten en zodoende nadelig zijn voor het succes van de speelplek. 
Observaties doen vermoeden dat dit het geval is bij de speelplekken op de Lutulistraat. De plek ligt 
afgelegen en verscholen achter bosjes en een gebouw waardoor sociale controle minder sterk kan zijn. In 
Getsewoud liggen ook de speelplekken aan de Cronestein verscholen en ook in wijken met 
bloemkoolwijkstructuur als Bornholm en Overbos liggen speelplekken vaak achter de huizen en ingekapseld 
tussen schuttingen. Deze plekken lijken dan minder toegankelijk. Of een plek dan toch succesvol is, in de zin 
dat er veel kinderen op af komen, hangt voor een deel af van de sfeer die er hangt (levendigheid, netheid 
en veiligheid). Maar ook de hoeveelheid kinderen die direct om de plek heen wonen en het aanbod in de 
buurt speelt mee in het succes van een speelplek. Een voorbeeld van een speelplek die 
'afgesloten'overkomt, maar toch een echte ontmoetingsplek is geworden, is Hardersbos in Overbos. De 
meeste bezochte speelplekken liggen echter midden in de wijk en hebben een open karakter. Niet alleen 
maakt dit de plekken uitnodigend, er kan ook een oogje in het zeil worden gehouden vanuit de buurt. 
Vooral in de Vinexwijken Floriande en Getsewoud is dit het geval, maar zeker ook in veel andere wijken en 
kernen. 
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Signalen en aanbevelingen 

• De populaire speelplekken (zowel de speeltuinen als de kunstgrasvelden) hebben een belangrijke 
factor gemeen: ze voorzien in een behoefte. De plekken staan in buurten waar vooral veel kinderen 
wonen en hebben een aantrekkelijk aanbod aan toestellen. 

• De gesproken kinderen geven veelal aan dat er in hun wijk nu meer te doen is en ze graag met 
elkaar spelen op de nieuwe of heringerichte plekken. De bezoekers van de speelplekken zijn vooral 
tevreden met de ruim opgezette plekken. Op deze plekken is ruimte voor spel op en rondom de 
verschillende toestellen en kunnen ze voldoende energie en creativiteit kwijt. De meest populaire 
toestellen zijn de schotelschommel, gewone schommels, grote klimrekken en de 'draaidingen'. 

• Zeer populair zijn de kunstgrasvelden, die zeer worden gewaardeerd. Voor een deel van de 6 tot 18 
jarigen zijn dit de plekken waar ze elkaar ontmoeten om te spelen en te sporten. Voor deze groep 
voorzien de velden in een belangrijke behoefte. Ze zijn zo druk bezocht dat er soms minder ruimte 
is voor iedereen en er voor de buurt overlast kan ontstaan. Een andere kanttekening bij het succes 
van de kunstgrasvelden is dat er ook groepen zijn die deze behoefte niet hebben: er zijn nauwelijks 
meisjes aangetroffen, andere sporten kunnen er niet beoefend worden (als er al wordt gevoetbald) 
en sommige jongeren willen liever 'hangen'. 

• Een belangrijke succesfactor naast het voorzien in een behoefte is een gevoel van veiligheid/sfeer. 
Dit betekent niet alleen de veiligheid van de toestellen, maar ook dat men zich er prettig voelt. Op 
meer open speelplekken is vaak meer sociale controle aanwezig, maar bij verscholen speelplekken 
kan dit een probleem zijn. Wanneer plekken intensief worden gebruikt door hangjongeren kunnen 
die de plek minder toegankelijk maken voor spelende kinderen. 

24 



Bijlage A: Indeling percelen 

Perceel W i j k / k e r n Gerenoveerd L e e f t i j d Mlcu» L e e f t i j d K u n s l g r a s t r a p v c l d L e e f t i j d Opgeheven 

Bornholm 
Overbos 

Mastbos 254 
Sont 96 
B i r kho lm 91 
Hardersbos 9 

6-18 
0-11 
0-5 
0-11 

Roekenbos 142 -0 -5 •Savelsbos 128 

2 Getsewoud La Bohemeplantsoen 31 
Maaspoort 12 
Mauri tspoort 20 
Sarabande 78180 
M a m b o 69/Jivc 1-5 
Laan v i n Loevestein 37 
Cronestein 11,16,39,44 
Arkelstein (6 sp) 12,40 
Lcntcpark 2 
Weleveld 6 

0-11 
0-11 
0-5 
0-11 
0-11 
0-11 
0-11 

•0 -11 
6-11 
0-11 

Kennemerpoort 29 
Winterpark 
Paganiniptants. 
Kraaijensteinpark 

•0 -11 
•0 -11 
•0 -11 
-0 -11 

•Noordhavcnpoon 46 
Goudcastcinpark 8 
Weleveld 6 

6-18 
6-18 
6-11 

i Floriande Simonszand 32, 83 
Schi ldgronden 51,63,70 
B a l g ( 3 s p ) 15,23,47 
Het Oerd 65,72 
Wcstcischeldc 11 
Watervl iet 42 
Oosterschelde 48 
Henri D idonweg 1 

•0 -11 
0-11 
0-11 
0-11 
0-11 
0-11 
0-11 
(1-11 

•Westhove 5 •6-11 Lauwers 70 
-Deltaweg 5 1 
Waddenweg 167 

• 6-18 
6-18 

• 6-18 

4 Hoofddorp 
uvcr ig 
(Pax.Tool-
enburg) 

Stormvloed 4 
MaryZc ldcnn is t t raa l 9 
Lutulistraat 142 
Edelenburg 53 
V inkenburg 60 
Rie Cramerplantsoen 29 cn 32 

•0 -11 
0-11 
0-18 
0-11 
6-11 
0-11 

Lutulistraat 142 
Femina Mullerstraat 52 

0-18 
6-18 

-Söderblomstraat 5 cn 
75 
•Wogmccrstraat 17 
•StcvcBikostraal 33 
•Schuilenburg 108 

5 Hpar lcmjncrmc 
c r zu id 

Bosstraat 148 ( N V ) 
Piet Lanserhof 11 (Ri jsenhout) 
Ze i lho f 8 (Ri jsenhout) 
Ribesstraat 12 (Lisserbroek) 
Torknndstraat 36 (Lisserbroek) 

O - l l 

0-11 
0-11 
0-11 

0-11 

Forsythiastraat 31 
(Lisserbroek) 

•0-11 • Dokter van 
Haeringenplantsoen 23 
( N V ) 
•Z ichtweg 137 ( N V ) 
Schouwstraat 11 

(Ri jsenhout) 

•6-18 
h 6 - l 8 

- 6 - 1 8 

•Nierop 84 ( N V ) 

6 Haar lcmmcnnc 
cr noord 

hRcigcrstraat 25 (Badhoevedoip) 
-Olmenlaan 19 (Zwanenburg) 
-Bu i tenhof 37 (V i jD iu izcn) 
-Dellaert iaan 98 (Badhoevedorp) 

0-11 
0-5 
0-11 

0-11 

Leliestraat 20 
•Banne 3 0 (Zwanenburg) 
D 'Yser inckweg 40 

(Vi j f t iu izen) 

- 6 - 1 8 

- 6 - 1 8 

- 6 - 1 8 

Olmenlaan 51 
(Zwanenburg) 
-Dellaertiaan 98 
(Badhoevedorp) 
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Bijlage B: Bezochte speelplekken en aanwezigheid jeugd 

Perceel 1: Bornholm en Overbos 

Kern/wijk Adres Datum/tijd Kinderen Leeftijd Ouders 
Bornholm Sont 96 13-09/16:15 0 - 0 

Birkholm 91 13-09/15:50 3 7 1 
Overbos Mastbos 254 13-09 /17:00 5 12 0 

Hardersbos 9 13-09/16:55 2 3 3 
Roekenbos142 28/09 /13:00 1 4 1 

Perceel 2: Getsewoud 

Kern/wijk Adres Datum/tijd Kinderen Leeftijd Ouders 
Getsewoud La Bohemeplantsoen 31 10-11/14:00 3 4-7 1 

Sarabande 78 en 80 10-11/15:15 5 2-5 en 12-14 0 
Maaspoort 12 10-11 /14:45 

23-11/14:30 
0 
0 

-
-

0 
0 

Mauritspoort 20 10-11/15:00 0 - 0 
Mambo 69 10-11 -15:45 

23-11/16:25 
0 
0 

-
-

0 
0 

live 1-5 10-11 /16:00 
23-11/16:25 

0 
0 

- 0 
0 

Laan van Loevestein 37 10-11 /16:15 
15-11 /16:00 

0 
2 

-
10-11 

0 
0 

Cronestein 11 15-11 /14:45 0 - 0 
Cronestein 16 15-11/15:00 0 - 0 
Cronestein 39 15-11/15:10 

23-11/15:00 
0 
0 

-
-

0 
0 

Cronestein 44 15-11/15:20 
23-11/15:20 

0 
0 

-
-

0 
0 

Arkelstein 12 15-11/15:30 
23-11/14:40 

0 
0 

-
-

0 
0 

Arkelstein 40 15-11/15:45 
23-11/14:40 

0 
1 

-
-7 

0 
0 

Lentepark 2 15-11/16:15 6 9-13 1 
Weleveld 6 15-11/15:30 15 7-10 en 13-16 0 
Kennemerpoort 29 24-11/14:15 0 - 0 
Winterpark 15-11/16:45 5 2-6 3 
Paganiniplantsoen 23-11/16:05 6 8-11 0 
Kraaijensteinpark 23-11/15:15 0 - 0 
Noordhavenpoort 46 23-11/13:45 6 9-15 0 
GoudensteinparkS 23-11/15:45 0 - 0 
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Perceel 3: Floriande 

Kern/wijk Adres Datum/tijd Kinderen Leeftijd Ouders 
Floriande Simonszand 32 28-09/14:15 

24-11/14:45 O
 O

 

0 
0 

Simonszand 83 28-09/14:45 
24-11/14:45 

O
 O

 

_ 0 
0 

Schildgronden 51 28-09 /16:00 
24-11/14:40 

0 
0 

-
-

0 
0 

Schildgronden 63 28-09/16:15 
24-11/14:35 

0 
0 -

0 
0 

Schildgronden 70 28-09/16:15 4 8-9 0 
Balg 15, 23 en 47 29-09/13:00 

23-11/13:15 
0 
0 -

0 
0 

Het Oerd 65 29-09/13:30 
23-11/13:05 

0 
0 

-
-

0 
0 

Het Oerd 72 29-09/13:45 8 4-12 1 
Westerschelde 11 29-09 /14:30 5 4-12 1 
Watervliet 42 29-09/15:15 

23-11/12:45 o 
o -

-
0 
0 

Oosterschelde 48 29-09/15:30 2 3-8 1 
Henri Didonweg 1 29-09 /16:45 7 6-10 2 
Westhove 4 23-11/12:30 0 - 0 
Lauwers 70 28-09/15:15 4 6-8 0 
Deltaweg 51 29-09 /14:00 10 4-16 2 
Waddenweg 167 28-09/13:30 6 4-7 en 10-12 3 

Perceel 4: Hoofddorp Overig 

Kern/wijk Adres Datum/tijd Kinderen Leeftijd Ouders 
Centrum Stormvloed 4 24-11/14:20 0 - 0 
Pax Lutulistraat 142 11-09/15:30 

24-11/14:00 
3 
0 

17 
0 

0 
0 

Toolenburg Mary Zeldenruststraat 9 11-009 /14:30 
24-11 /14:00 

0 
0 

-
-

0 
0 

Rie Cramerplantsoen 26 en 
32 

11-09 /14:45 7 5-10 0 

Edelenburg 53 11-09/14:30 
24-11 /13:45 

0 
0 

-
-

0 
0 

Vinkenburg 60 11-09/15:00 2 6-7 0 
Femina Mullerstraat 52 11-09/14:15 2 9 0 
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Perceel 5: Haarlemmermeer Zuid 

Kern/wijk Adres Datum/tijd Kinderen Leeftijd Ouders 
NV Dorp Bosstraat 148 24-11/12:45 0 0 

Dokter van 
Haeringenplantsoen 23 

24-11/12:30 0 - 0 

Zichtweg 137 24-11/12:00 6 8-13 D 
Rijsenhout Piet Lanserhof 11 12-11/16:10 

25-11/16:15 
0 
0 

• • 0 
0 

Zeilhof 8 12-11/16:20 
25-11/16:30 

0 
0 

- 0 
0 

Schouwstraat 11 12-11/16:30 2 9 2 
Lisserbroek Ribestraat 12 12-11/15:15 6 10 2 

Torkruidstraat 36 12-11/15:30 6 10 0 
Forsythiastraat 31 12-11/15:45 6 10 0 

Perceel 6: Haarlemmermeer Noord 

Kern/wijk Adres Datum/tijd Kinderen Leeftijd Ouders 
Badhoevedorp Reigerstraat 25 16-11/14:30 5 7-14 0 

Dellaertiaan 98 16-11/14:45 6 8-11 0 
Leliestraat 20 16-11/15:00 4 5-10 0 

Zwanenburg Olmenlaan 19 16-11/14:00 
24-11/16:25 

0 
0 

-
-

0 
0 

Banne 30 16-11/14:10 
24-11/16:15 

0 
0 

-
-

0 
0 

Vijfhuizen Buitenhof 37 18-09/13:30 
25-11/15:40 

0 
0 

- 0 

D'Yserinckweg 40 18-09/13:45 
25-11/15:50 

0 
0 

-
-

0 
0 
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Bijlage C: waardering speelplekken 

Kern/wijk Adres Positief Negatief 
Overbos Mastbos 254 -

Hardersbos 9 - Een echte 
ontmoetingsplek 

Roekenbos142 -Veilig 
-Gras 
- Leuke toestellen 

Bornholm Sont 96 -
Birkholm 91 - Voor brede doelgroep 

- Diversiteit aan toestellen 
- De schotelschommel 
- Ontmoetingsplek 

- De zandbak 

Floriande Simonszand 32 en 83 -
Schildgronden 51 en 63 -
Schildgronden 70 - De toestellen, vooral de 

wip, glijbaan en het 
draaiding. 

Balg 15,23 en 47 -
Het Oerd 65 -
Het Oerd 72 -Toestellen: schommels, 

glijbaan, klimrek en brug. 
- Enige plek in buurt 
gericht op oudere 
kinderen. 

- Te weinig schommels. 

Westerschelde 11 - Leukste toestellen buurt. - Gericht op oudere 
kinderen. 
- Geen glijbaan 

Watervliet 42 
Oosterschelde 48 - Veel nieuwe toestellen. 

-Ontmoetingsplek 
Henri Didonweg 1 - Ruim opgezet 

- Veel te doen 
- Combi 
kunstgras/speeltuin 
- Speeltoestellen 

-Weinig voorde 
allerkleinsten. 
- Geen schommels 

Westhove 5 
Lauwers 70 - Grotere doelen - Schaafwonden 
Deltaweg 51 i- Ontmoetingsplek 
Waddenweg 167 - Ontmoetingsplek 

- Grootte 
- Verzorging 
- Nergens anders een 
kunstgrasveld met 
dezelfde allure. 

- Het veld ligt aan een sloot 
en er staat geen hek 
omheen, dit is onhandig en 
onveilig. 

Toolenburg Mary Zeldenruststraat 9 - Ontmoetingsplek 
- Toestel met de touwen 
- Doeltjes 

- Hangjongeren die troep 
achter laten. 
- Roosters bij entree zijn 
vies. 
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Rie Cramerplantsoen 26 
en 32 

- Het klimrek - De voetbalkooi is van 
steen en ijzer, dat wordt 
niet fijn gevinden. Vallen 
doet pijn. 
- Het hek is te laag. 

Edelenburg 53 
Vinkenburg 60 - Er is voldoende te doen 

in de buurt. 
-Vooral voor kleine 
kinderen. 
- Toestellen te kinderachtig 
voor 6 - 1 1 jarigen. 
- Hangjongeren steken 
soms vuurwerk af, 
waardoor sommige 
toestellen brandplekken 
hebben. 

Femina Mullerstraat 52 • Kunstgras is fijn, kan ook 
in de regen worden 
ge voet ba ld/ge hockeyd. 

Pax Lutulistraat 142 -Vies 
- Weinig sfeer 

Centrum Stormvloed 4 
NV Getsewoud La Behemeplantsoen 31 - Overzichtelijk 

-Schommel 
Maaspoort 12 
Mauritspoort 20 
Mambo 69 
Jive 1-5 
Laan van Loevestein 37 -Toestellen: schommels, 

huisje, wip. 
- Ontmoetingsplek 

- Katten poepen in het zand 
onder de toestellen. 
- Het gras mag vaker 
gemaaid. 

Cronestein 11,16,39,44 
Arkelstein 12 en 40 - Zeer geschikt voor kleine 

kinderen. 
- Minder geschikt voor de 
grotere kinderen. 
- Geen glijbaan en klimrek. 
- Moeilijk knikkeren. 
- Graffiti in het huisje. 

Sarabande - Schommel 
- Voetbalveld 
- Ontmoetingsplek 

- Geen kabelbaan 

Lentepark 2 -Toestellen: schommels, 
klimrek, touwen. 
- Ruimtelijk opgezet 

- Niet voldoende 
toestellen. 

Weleveld 6 - Kunstgras - Geen hek om veld 
- Te weinig doeltjes 

Kennemerpoort 29 
Winterpark - Zeer geschikt voor kleine 

kinderen. 
- Vijver 

Paganiniplantsoen -Gezellig 
- Schommels 

- Te weinig schommels. 
- Kunstgras onder de 
toestellen zorgt voor 
schaafwonden. 
- Doeltjes zijn te klein. 
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Kraaijensteinpark - Schommel - Het potlood 
- Hangjeugd 

Noordhavenpoort 46 - Kunstgras -Spieetin veld 
GoudensteinparkS - -

NV Dorp Bosstraat 148 - -
Dokter van 
Haeringenplantsoen 23 

- -

Zichtweg 137 - Kunstgras Geen hek om veld 
- Hondenpoep rondom 
veld. 

Rijsenhout Piet Lanserhof 11 -
Zeilhof 8 -
Schouwstraat 11 - Vroeger was hier niets. 

- Er kan goed worden 
gevoetbald op het 
kunstgras. 

- Het is er een beetje vies, 
veel blubber om het veld 
heen. 

- Mensen laten er hun 
hond uit. 

Lisserbroek Ribestraat 12 - Een gezellige plek tussen 
huizen in. 
- Druk bezocht. 
• Echte buurtspeeltuin: 
buurt komt hier samen. 
- Kinderen vinden de plek 
leuker dan vroeger. 

- Slijtage plekken kunstgras, 
muurtje en hek. 
- Er zijn doeltjes beloofd 
maar nooit gekomen. 
- Het groen wordt 
onvoldoende bijgehouden. 
- Ouders klagen over 
veiligheid: er is geen hek 
rond de speelplek 
waardoor kinderen de 
straat op kunnen 
rennen/fietsen. 
- Het klimrek wordt door 
een ouder als gevaarlijk 
ervaren. 
- Ouders geven aan dat het 
geen verbetering is, 
vroeger beter. 
- Buurtbewoners gooien 
hun hondenpoep in de 
gewone prullenbakken, wat 
stank oplevert. 

forkruidstraat 36 - Een mooie ruime, 
groene speelplek. 
- Kinderen geven aan dat 
dit de leukste speelplek 
van de wijk is. 
- Voldoende ruimte voor 
creativiteit. 

- Ligt aan twee kanten aan 
het water, maar er staat 
geen hek omheen. 
Voetballen is hierdoor 
astig. En het is de vraag of 
het veilig genoeg voor hele 
deine kinderen is. 

Forsythiastraat 31 - Leuke toestellen, vooral 
de schotelschommel. 
- Voldoende ruimte voor 
zelfverzonnen spelletjes. 
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Badhoevedorp Reigerstraat 25 • Leuke toestellen, vooral 
schotelschommel en 
draaipaal. 
- Voldoende ruimte voor 
de allerkleinste en de wat 
oudere kinderen. 

- Onder de draaipaal is het 
een modderpoel. 
- Hangjongeren hangen de 
schommels verkeerd. 

Dellaertiaan 98 - Het speeltoestel. 
• De paddenstoelen. 
• Voldoende ruimte voor 
creativiteit. 

- Aan het grote klimtoestel 
zijn een aantal 
beschadigingen. 
- Geen glijbaan. 

Leliestraat 20 L Mooi veld 
Zwanenburg Olmenlaan 19 

Banne 30 
Vijfhuizen Buitenhof 37 

D'Yserinckweg 40 

32 



Bijlage D: Samenvatting werkzaamheden speelplekken per perceel 

Perceel 1: Bornholm en Overbos 

De werkzaamheden liepen uiteen van het doen van kleine aanpassingen, zoals het vervangen of bijplaatsen van speeltoestellen, tot het 

herinrichten of uitbreiden van speelplekken. Ook is er één nieuwe speelplek aangelegd in Overbos. Verder is in het wijkpark Overbos 

hel trapveld van kunstgras voorzien en hebben diverse andere trapvelden kunstgras doelgebieden gekregen. Grote investeringen zijn 

gepleegd op de locaties Mastbos, Roekenbos, SOnt en Birkhol. In totaal zijn 35 speelplekken aangepakt. 

Perceel 2: Getsewoud 

Van de 70 plekken is een flink deel verbeterd met nieuwe speeltoestellen, andere speelplekken zijn opnieuw ingericht en er zijn een 

aantal nieuwe speelplekken aangelegd. Verder zijn diverse afgetrapte en vaak modderige trapvelden (Winterpark, Lentepart, Weleveld) 

van kunstgras voorzien. Ook de aanleg van het zogenaamde Spieren voor Spieren veldje maakte (financieel) onderdeel uit van het 

speelruimteplan. Voor een aantal speelplekken gold dat ze nog prima waren en zijn er geen aanpassingen nodig geweest. 

Perceel 3: Floriande 

Van de ruim 100 plekken is een flink deel verbeterd met nieuwe speeltoestellen, andere speelplekken zijn opnieuw ingericht en er zijn 

een aantal nieuwe speelplekken aangelegd. Verder zijn diverse afgetrapte en vaak modderige trapvelden (o.a. Lauwers en de 

trapvelden in de Utochtzone) van kunstgras voorzien. In de Utochtzone wordt naast het nieuwe buurtcentrum nog een nieuwe speel- en 

sportvoorziening gerealiseerd. Voor een aantal speelplekken gold dat ze nog prima waren en zijn er geen aanpassingen nodig geweest. 

Perceel 4: Hoofddorp overig 

De werkzaamheden liepen uiteen van het doen van kleine aanpassingen, zoals het vervangen of bijplaatsen van speeltoestellen, tot het 

herinrichten of uitbreiden van speelplekken. Verder zijn of worden er een aantal trapvelden van kunstgras voorzien (Femina 

Mullerstraat, Lutulistraat, Graan voor Visch en Willem Pijperlaan) en krijgen een zevental trapvelden kunstgras doelgebieden. Grote 

investeringen zijn/worden gepleegd op o.m. de locaties Vinkenburg, Rie Cramerplantsoen en Mary Zeldenruststraat. In totaal worden 

binnen dit perceel circa zestig speelplekken aangepakt. Als knelpunt binnen dit perceel benoemen we de speelplek Stormvloed. 

Hiertegen is een bezwaar ingediend. Hoewel het ingediende bezwaar onlangs niet ontvankelijk is verklaard, kunnen we nog niet 

voorspellen hoe dit een vervolg krijgt en daarmee is het lastig te voorspellen of hier uiteindelijk de speelplek komt die wij voor ogen 

hebben. 

Perceel 5: Haarlemmermeer Zuid 

De werkzaamheden liepen uiteen van het doen van kleine aanpassingen, zoals het vervangen of bijplaatsen van speeltoestellen, tot het 

herinrichten of uitbreiden van speelplekken. Ook worden er in Haariemmermeer Zuid twee nieuwe speelplekken aangelegd 

(Forsythiastraat en Warande) aangelegd. Verder worden drie trapvelden van kunstgras voorzien en krijgen diverse andere trapvelden 

kunstgras. Grote investeringen staan gepland op o.m. de Ribesstraat, Forsythiastraat en Warande. In totaal worden circa dertig 

speelplekken aangepakt. 

Perceel 6: Haarlemmermeer Noord 

De werkzaamheden liepen uiteen van het doen van kleine aanpassingen, zoals het vervangen of bijplaatsen van speeltoestellen, tot het 

herinrichten of uitbreiden van speelplekken. Verder worden vijf trapvelden van kunstgras voorzien en krijgen diverse andere trapvelden 

kunstgras doelgebieden. Grote investeringen staan o.m. gepland op de Reigerstraat, Dellaertiaan en Buitenhof. In totaal worden circa 

twintig speelplekken aangepakt. 
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