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Samenvatting 
 

 
 

Opzet. 

Het speelruimteplan is opgedeeld in 3 deelplannen. Deel 1 omvat de visie en het 

meerjarenprogramma (beleid), deel 2 behandelt de realisering  (uitwerking) en deel 3 gaat in op het 

in standhouden (beheer en onderhoud).  

Voor u ligt deel 1 met de onderwerpen: onderzoek en integrale afstemming beleid, visie, 

meerjarenprogramma en financiën.   

 

Oriëntatie. 

In 2000 is voor het laatst het speelruimtebeleid vastgesteld. Tijd voor actualisatie. 

Begonnen is met het in kaart brengen van de huidige leeftijdsopbouw van de jeugd en constateren 

dat we met een andere samenstelling te maken hebben in vergelijking met 10 jaar geleden. In 

vergelijking met 2004 is het aantal jeugdigen met ongeveer 10% afgenomen. Deze trend zal naar 

verwachting tot aan 2020 doorzetten.  

 

Inwoners zijn, volgens onderzoeken, de laatste jaren (nog steeds) tevreden over de 

speelmogelijkheden en nog meer tevreden over de directe woonomgeving. Voorzieningen voor de 

jongeren (12+) kunnen beter en verdienen meer aandacht.  

 

Kijken we naar het gebruik van speellocaties, dan zijn er enkelen bij die (zeer) weinig of niet meer 

gebruikt worden. Wat gaan we daarmee doen? Is er een gebrek aan aanbod? In dit deel van het 

speelruimtebeleid wordt naar een oplossing gezocht, rekening houdende met beleidsterreinen als 

sport & bewegen, wijkgericht werken, jeugdbeleid en onderwijsbeleid. Ook de Structuurvisie 2025 

zegt iets over speel- en leefruimte voor de jeugd in de toekomst.  

Vanuit die onderzoeken en de verschillende beleidsterreinen zijn beleidsuitgangspunten 

geformuleerd die de basis vormen voor de visie op speelruimte in Ermelo. 

 

Visie. 

 

Het belang van buitenspelen blijft belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd. De 

gemeente wil daar een bijdrage aanleveren door te zorgen voor voldoende speelgelegenheid in de 

openbare ruimte, allereerst voor de jeugd tot 12 jaar. Medegebruik door jeugdigen tot 18 jaar en 

senioren wordt onderzocht en krijgt waar mogelijk invulling binnen de beschikbare speelruimte.  

  

Het accent wordt gelegd op centraal gelegen multifunctionele en uitdagende buurtspeelplaatsen in 

de wijken, afgewisseld met voldoende speelgelegenheden dichter bij huis. Het samenbrengen van  

spelen en (leef)omgeving krijgt  bijzondere aandacht als educatief element. 

 

Dit alles uitgewerkt en in stand gehouden  binnen de beschikbare middelen en mogelijkheden van 

burgerparticipatie.     
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Spelen is voor kinderen belangrijk want ze ontwikkelen zo hun sociale vaardigheden, leren omgaan 

met veiligheid en risico’s, maken kennis met allerlei materialen en leren het ontdekken van natuur. 

Buitenspelen is goed voor de gezondheid van de jeugd. Speelruimte verhoogt het woongenot.   

 

Spelen is echter niet meer hetzelfde als tien jaar geleden. De aantrekkingskracht van tv en computer 

(spelletjes) neemt toe. Er is minder tijd om buiten te spelen en spelen moet veilig zijn.  

Ermelo wil de jeugd blijven uitdagen om buiten te gaan spelen: in de buurtspeelplaatsen, op de 

schoolpleinen, in de zandbak om de hoek, op trapvelden of de skatebaan. Plekken waar de jeugd 

elkaar wil ontmoeten, al of niet met de (groot)ouders in de buurt.  

 

In Ermelo blijven we onderscheid maken in drie leeftijdsgroepen: tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar en van 

12 tot 18 jaar. Elke groep heeft haar eigen grenzen en wensen wat betreft locatie en inrichting.  

Voor de groep tot 12 jaar zijn er meer dan voldoende speelmogelijkheden, zowel formeel als 

informeel. De groep 12+ heeft inmiddels haar eigen (breedtesport)locaties gekregen, verdeeld over 

de wijken. Een onderzoek naar de behoefte aan trapvelden moet op korte termijn beter inzicht 

geven in de betekenis van de breedtesport locaties voor de 12+ jeugd. Dit is ook de groep die het 

minst wordt aangetroffen op speellocaties. 

 

Aan de buurtspeelplaatsen wordt, vanwege de multifunctionaliteit, meer betekenis gegeven dan aan 

de kleine speelplekjes, waar het aanbod aan kleine kinderen geleidelijk afneemt en het punt van niet 

meer vervangen van speeltoestellen bereikt wordt. Gezocht zal worden naar mogelijkheden voor 

meervoudig gebruik van de buurtspeelplaatsen. Scholen uit de buurt interesseren voor gebruik 

tijdens schooltijden. Of bij het (her)inrichten rekening houden met het plaatsen van 

beweegtoestellen voor senioren. Zo ontstaan duurzame speel- en ontmoetingsplaatsen voor jong  en 

oud in de wijken en buurten. Bij de doorontwikkeling van het speelruimtebeleid zijn mogelijkheden 

te over om invulling te geven aan burgerparticipatie binnen de woon- en leefomgeving .           

 

Ook het spelen op en rond de schoolpleinen is niet meer hetzelfde als tien jaar geleden. Scholen zijn 

zich aan het bezinnen op de betekenis van de omgeving van de school voor het lespakket. Dit vraagt 

om een andere benadering, waarin gezocht wordt naar integratie van schoolplein met de groene 

openbare ruimte. Herinrichting van beide gebieden kan een duidelijke meerwaarde opleveren voor 

de kinderen (groene klaslokalen).    

 

Een exacte norm die aangeeft hoeveel speelruimte er per kind moet zijn, gaat Ermelo niet hanteren. 

Veiligheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid blijven belangrijke criteria voor het reserveren en 

invullen van speelruimten (groot of klein) in de openbare buitenruimte.  

Door opgelegde bezuinigingen zal dit echter niet meer in alle gevallen mogelijk zijn en wordt kritisch 

gekeken naar het aanbod aan kinderen en de spreiding over de wijken en buurten. Indien mogelijk 

en financieel haalbaar worden speellocaties omgebouwd naar speelplaatsen voor een oudere 

doelgroep.  

 

Naast de formele speelplaatsen kent Ermelo ook nog veel plekken in de openbare buitenruimte waar 

de jeugd informeel  kan spelen en elkaar kan ontmoeten. Dit geldt in het bijzonder voor de oudere 

jeugd (15 tot en met 17 jaar), een groep jongeren die zich minder makkelijk laat binden aan vaste 

locaties.      

 

Meerjarenprogramma 

De beleidsuitgangspunten, die als basis hebben gediend voor de visie, zijn ook gebruikt voor het 

vertalen van de visie naar concrete voorstellen en/of projecten. Voorstellen (projecten) die de visie 

de komende jaren zichtbaar moeten maken in de wijken en buurten zijn:   
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1 In standhouden van voldoende speelruimte met voldoende diversiteit voor de jeugd tot 12 jaar 

2 Invulling geven aan speelruimte in centrum van Ermelo 

3 Realiseren van tenminste 1 buurtspeelplaats per wijk voor de jeugd  tot 12 jaar 

4 In beeld brengen behoefte aan trapvelden in de wijken 

5 Bevorderen zelfwerkzaamheid (participatie) bij inrichten en onderhoud van speellocaties 

6 Tijdig vervangen van veelgebruikte speelvoorzieningen en verwijderen van weinig gebruikte 

speelvoorzieningen (opstellen vervangingsplan) 

7 Zorgen voor veilige speelplaatsen 

8 Toepassen duurzame en milieuvriendelijk materialen bij inkoop speeltoestellen 

9 Planmatig aanleggen/ herinrichten van speellocaties 

10 Betere inpassing schoolpleinen in de omgeving 

11 Voldoende aandacht bij ontwikkelaars voor speelruimte bij nieuwe omgevingsplannen 

12 Bevorderen meervoudig ruimtegebruik sportterreinen en schoolpleinen 

13 Aanleg formele speellocaties volgens afgesproken richtlijnen 

14 Meer bewegingsruimte bij de jeugd 

15 Inzet combifunctionaris als buurtcoach voor spelende jeugd 

16 Optimale inzet beschikbare financiële middelen 

17 Onderzoek naar ontwikkeling en behoud speellocaties buitengebied 

18 Onderzoek naar behoefte aan voorzieningen in de buitenruimte ter  stimulering beweging door 

senioren 

19 Onderzoek naar de behoefte en verbetering van speel- en ontmoetingsruimte voor 12+ jeugd 

 

In deel 2 van het speelruimteplan (realisering) wordt  dit programma uitgewerkt.  

 

Financiën 

Na de nieuwe wetgeving in 1997 (Attractiebesluit), is stevig geïnvesteerd in het veilig maken van de 

speellocaties.  

De komende jaren moet blijvend geïnvesteerd worden in het verbeteren of op peil houden van het 

merendeel van de  speellocaties. Na de investeringsgolf van begin deze eeuw komt voor de houten 

speeltoestellen, met een gemiddelde levensduur van 10-15 jaar, het moment van vervangen 

dichterbij. Het al of niet vervangen van de afgeschreven speeltoestellen gaat waar mogelijk 

gecombineerd met het (her)inrichten van buurtspeelplaatsen en het aanleggen van trapvelden. In 

het meerjarenprogramma zijn voorstellen opgenomen die liggen in de sfeer van onderzoeken naar 

het gebruik van de speellocaties.  

 

Een analyse van de bestede budgetten in de afgelopen jaren en vervolgens afgezet tegen de 

beschikbare budgetten voor de komende jaren, laat zien dat er voor het reguliere onderhoud 

voldoende budget is gereserveerd, evenals voor het structureel vervangen van speeltoestellen. Voor 

extra voorzieningen zoals aanleg van kunstgras speelvelden en trimtoestellen voor senioren is (nog) 

geen rekening gehouden in de budgetten. Daar zal gezocht moeten worden naar aanvullende 

financieringsvormen.    

 

Kentallen speelruimte 2011 

Aantal speelplekken in de wijken   73 st 

Aantal speeltoestellen in de wijken 328 st 

Aantal jeugdigen in de wijken in de leeftijd tot 12 jaar 3.268  

Aantal jeugdigen in de wijken in de leeftijd van 12-18 jaar 2.163 

Gemiddelde kosten voor het in stand houden speellocaties € 160.000,- 

Gemiddelde bestede uren (periode 2009-2011) 1.900 uren 

Vervangingswaarde speeltoestellen in de wijken € 600.000,- 
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1 Inleiding 
 

Buurtspeelplaats Ribespad 

De afgelopen tien jaar is invulling gegeven aan het speelruimteplan “Spelen in Ermelo”, dat in 2000 is 

vastgesteld door de raad van Ermelo. Veel is geïnvesteerd in speelruimte voor de jeugd.     

Nu ligt voor u het eerste deel van het geactualiseerde speelruimteplan, de visie, waarin opnieuw de 

betekenis van het spelen voor de jeugd en de beschikbare en gewenste speelruimte is aangegeven in 

de openbare buitenruimte.  

 

Evenals in het vorige plan staat de speelruimte centraal voor de ongeveer 5400 jeugdige inwoners tot 

18 jaar van Ermelo. Het gaat hierbij niet alleen om de openbare speelplaatsen, waaronder 5 

breedtesportlocaties, maar ook wordt aandacht geschonken aan de betekenis van de schoolpleinen 

in het geheel aan speelruimte. 

 

Een tweetal gemeentelijke beleidsvelden (sport en wijkgericht werken) hebben hele duidelijke 

raakvlakken met het thema speelruimte. Recent is de visie sport & bewegen bestuurlijk behandeld , 

waarin de verbinding met de speelplaatsen in de wijken wordt gelegd en het belang van sport en 

bewegen door de jeugd van Ermelo.  

Wat betreft het wijkgericht werken en burgerparticipatie (nog in voorbereiding) zijn ook duidelijk 

raakvlakken aan te wijzen die het speelruimtebeleid vorm en inhoud geven.   

Onderwerpen als realisering, beheer & onderhoud, financiën en communicatie mogen 

vanzelfsprekend niet ontbreken in dit plan. 

 

Een begrippenlijst is opgenomen om enkele begrippen en termen te verduidelijken.   

 

In grote lijnen gaat het in dit plan om: 
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 Om tot actualisatie te komen van het speelruimtebeleid is de volgende route gevolgd: 

  

 

De visie (deel 1) geeft antwoord op vragen zoals: 

- Wat is er de afgelopen jaren gerealiseerd 

- Waar staan we nu? 

- Hoe heeft de jeugd van Ermelo zich ontwikkeld? 

- Wat zijn landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van speelruimte? 

- Welke basisvoorzieningen op het gebied van speelruimte zijn gewenst? 

- In welke mate moet het huidige aanbod aan speelruimte de komende jaren aangepast 

worden? 

- Wat zijn de financiële consequenties van het speelruimtebeleid voor de komende jaren?  

- Waar kan bezuinigd worden op speelruimten? 

 

Bij de realisatie (deel 2) gaat het om vragen zoals: 

- Hoe ziet het meerjaren uitvoeringsprogramma eruit?  

- Hoe organiseren wij het aanpassen en (her)inrichten  van speellocaties? 

- Hoe wordt de jeugd daarbij betrokken? 

- Hoeveel financiële middelen zijn structureel nodig en beschikbaar? 

- Zijn er meerdere partijen die invulling willen of kunnen geven aan het realiseren van 

speelruimte? 

 

Instandhouden (deel 3) gaat over vragen zoals: 

- Wat zijn of worden de kosten voor het beheer & onderhoud van de speellocaties? 

- Wie zorgen of gaan zorgen voor het beheer en & onderhoud van de speellocaties? 

- Hoe is of wordt het toezicht geregeld? 

 

Leeswijzer 

Het speelruimteplan bestaat uit meerdere delen. Deel 1 omvat drie hoofdstukken. Na samenvatting 

en inleiding (hoofdstuk 1) gaat hoofdstuk 2 in op de resultaten van de afgelopen 10 jaar, de 

raakvlakken met andere beleidsterreinen en geeft het een overzicht van het aanbod zowel in het 

aantal kinderen als het aantal speeltoestellen. Ook de financiële aspecten komen in dit hoofdstuk 

aan de orde.  Hoofdstuk 3 vormt de kern: de visie op het spelen in Ermelo, vastgelegd in 

beleidsuitgangspunten voor het speelruimtebeleid tot 2020. Het meerjarenprogramma speelruimte 

vormt de afsluiting van dit hoofdstuk, waarin belangrijke acties voor de komende tijd zijn 

aangegeven.  

In de tekst wordt regelmatig verwezen naar bijlagen, waarin aanvullende of achtergrond informatie 

wordt gegeven over verschillende facetten die betrekking hebben op het speelruimtebeleid van  de 

gemeente Ermelo.  
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2 Oriëntatie & inventarisatie 
 

 
Buurtspeelplaats Kwetternest 

2.1 Korte terugblik 

 

Uitvoering speelruimtebeleid 2000 

Met de komst in 1997 van het Warenwetbesluit  Attractie-  en Speeltoestellen (afgekort WAS) en de 

controle daarop van de speellocaties in Ermelo (1999) bleek al vrij snel dat het minder goed gesteld 

was met een deel van de toen aanwezige speeltoestellen.  

 

De uitvoering van de voorstellen en maatregelen uit het speelruimteplan van 2000 (zie bijlage 2.1 en 

bijlage 2.2) hebben er vervolgens voor gezorgd dat er een grote inhaalslag ( 2002 t/m 2005) is 

uitgevoerd om de gebreken op te lossen en te zorgen voor voldoende veiligheid bij het gebruik van 

de vele speeltoestellen in combinatie met de ondergronden. 

 

Huidige samenstelling openbare speelruimte 

Op dit moment zijn in de openbare ruimte van de wijken in Ermelo iets meer dan 70 formele 

speellocaties te vinden, per wijk verschillend in aantal, omvang en inrichting. Op die speellocaties 

staan bijna 330 speeltoestellen, in allerlei soorten en maten (enkelvoudig of samengesteld). 

 

Buiten het stedelijk gebied (de wijken) van de kern Ermelo treffen we ook nog enkele openbaar 

toegankelijke speellocaties, waaronder 3 nieuwe speellocaties in Horst-Noord en 

dagrecreatieterreinen in de Ermelose bossen ( Hondenveld, Arnhemse Karweg). Buurtschap ’t Speuld 

heeft op particulier terrein (weiland) een  speelterrein voor de jeugd ingericht, omdat de gemeente 

daar niet over openbaar gebied beschikt, dat ingericht kan worden als een speellocatie.  

 

Dagrecreatieterrein Hondenveld 

 

In dit speelruimteplan gaat het allereerst om de speellocaties in de kern Ermelo, waar op dit moment 

zo’n 5400 jeugdigen, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, dagelijks gebruik van kunnen maken (zie bijlage 

2.5). Van dit aantal zijn ongeveer 3260 kinderen in de leeftijd tot 12 jaar (de kinderen tot aan de 
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basisschool), dat is zo’n 60%. Zij vormen een belangrijke doelgroep als het gaat om spelen in de 

openbare ruimte.  

 

In bijlage 2.3 en 2.4 is een kaart en een overzicht opgenomen  van alle beschikbare formele 

openbare speellocaties. De nummers van de speellocaties corresponderen met de nummers op de 

kaarten. Deze informatie is eveneens te vinden op de gemeentelijke website. 

 

Kencijfers over speelruimte in de wijken van de gemeente Ermelo *) 

     Bijlage 

Aantal speelplekken in wijken 73 2.3 / 2.4 

Aantal speeltoestellen in wijken 328 2.4 

Aantal jeugdigen in wijken 5431 2.5 

Gemiddeld aantal kinderen per 

speelplek (in wijken) 

74 2.4 

Gemiddeld aantal toestellen per plek 4 - 5 2.4 

 

 

*) uitsluitend het aantal speelplekken in de openbare buitenruimte van de kern Ermelo. 

 

2.2 Recente onderzoeken 

2.2.1 Ontwikkeling leeftijdsopbouw jeugd   

 

 

De actualisatie van het speelruimteplan is alleen al gewenst doordat de samenstelling van de jeugd 

de afgelopen tien jaar is gewijzigd.  

 

In tabel 2.1 en de bijbehorende grafiek zijn daarover aantallen bijeengebracht die meer inzicht geven 

in de ontwikkeling. 

Conclusie: de afgelopen zes jaar is het aantal inwoners jonger dan 20 jaar in de kern Ermelo 

afgenomen met  een kleine 10 %.    

Voor meer informatie zie bijlage 2.5. 

 

Tabel 2.1 : Ontwikkeling bevolkingssamenstelling kern Ermelo 

 

Per 1/1/ …..   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inw < 20 jr. 6936 6788 6678 6831 6529 6420 6294 

Inw > 64 jaar 4264 4327 4371 4426 4552 4690 4913 

Inw 75-85 jr.    1553 1550 1597 1597 1636 

         

Daling/stijging in %        

Inw < 20 jr.   -2,13 -1,62 2,29 -4,42 -1,67 -1,96 
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Cumulatief vanaf 2004    -3,75 -1,46 -5,88 -7,55 -9,52 

Inw > 64 jr.   1,45 1,02 1,26 2,85 3,03 4,75 
Cumulatief vanaf 2004    2,47 3,73 6,58 9,61 14,36 

Inw 75-85 jr.     -0,19 3,03 0,00 2,44 
Cumulatief vanaf 2006      2,84 2,84 5,28 

Bron: burgerzaken gemeente Ermelo 

 

De meest actuele samenstelling van de jeugd tot 18 jaar voor de gehele gemeente, dus inclusief het 

buitengebied, is weergeven in de onderstaande grafiek (peildatum 1/10/2011). De groep jeugd tot 18 

jaar bestaat uit 5413 kinderen: 2778 jongens en 2653 meisjes.  

 

Verdeeld naar leeftijdsgroepen: 

- 0 tot 6 jaar: 1489 kinderen  

- 6 tot 12 jaar: 1770 kinderen 

- 12 tot 18 jaar:  2163 kinderen 

 

Grafiek 2.1: Leeftijdsopbouw jeugd Ermelo tot 18 jaar (oktober 2011). 

 

 
 

Bron: GBA gegevens Ermelo okt 2011 

  

 

Bij elkaar geven de resultaten van de afzonderlijk tabellen en de bijlagen aan dat er rekening moet 

worden gehouden met een dalende lijn in het aantal jeugdige inwoners in Ermelo en dat verwacht 

wordt dat die trend zich de komende jaren doorzet.  

 

 

 

Beleidsuitgangspunt met betrekking tot ontwikkeling leeftijdsopbouw jeugd 

- Bij het actualiseren en invullen van de visie speelruimtebeleid duidelijk rekening 

houden met een vermindering van het aantal jeugdigen, met name in wijk West. 
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2.2.2 Burgertevredenheid 

 

Herinrichting speelplaats Sportlaan 

 

De gemeente Ermelo heeft  de laatste jaren deelgenomen aan onderzoeken naar de tevredenheid 

van de burgers. De meest recente onderzoeksgegevens zijn te vinden in waarstaatjegemeente.nl , 

hét platform voor gemeentelijke prestatievergelijking.  

 

Er is sprake van twee verschillende typen informatie:  

- feitelijke prestatiecijfers (aangeleverd door eigen organisatie) en 

- oordelen van burgers. 

 

De oordelen van burgers zijn voor dit moment het belangrijkste en enkele beoordelingen zijn 

hieronder bijeengebracht over de tevredenheid van burgers over de directe omgeving, die tegelijk 

ook de omgeving is van de spelende jeugd. 

In bijlage 2.6 zijn de meest recente resultaten uit dit onderzoek te vinden. 

 

 

 

Beleidsuitgangspunt met betrekking tot burgertevredenheid over speelmogelijkheden: 

- De inwoners van Ermelo zijn vrij positief (6,5 – 6,8) in hun oordeel over de 

speelmogelijkheden in Ermelo. Over de directe woonomgeving is de burger van Ermelo nog 

meer tevreden (7,5 – 7,7. Het doel is om minimaal een 7 te scoren;  

- Het oordeel over de voorzieningen voor de jongeren is wisselend (4,5 – 5,4) en verdient enige 

aandacht;.   

- Binnen de regio loopt Ermelo in de pas met omliggende gemeenten.   

 



2.2.3 Gebruik speellocaties 

 

 
Speelplaats Kanariehof 

 

Speellocaties worden aangelegd omdat het belangrijk is dat de jeugd voldoende mogelijkheden heeft 

voor beweging. Het is daarom goed om na te gaan te de aangelegde speelplaatsen ook als zodanig 

gebruikt worden.  

In aanloop naar de actualisatie van het speelruimteplan zijn in 2010 en 2011 gebruiksonderzoeken 

uitgevoerd. Op basis van waarnemingen door medewerkers, die bij het dagelijks onderhoud van de 

speellocaties zijn betrokken en een enkele vrijwilliger, is aangegeven welke speellocaties intensief, 

regelmatig of weinig worden gebruikt.  

 

In de maanden augustus en september van zowel 2010 als 2011 zijn de speellocaties, die op het 

eerste oog weinig gebruikt werden,  geschouwd op het aantal spelende kinderen.  

De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden in bijlage 2.7 (resultaten onderzoek gebruik 

speelplaatsen).  

In 2011 zijn daarbij tegelijk de speellocaties meegenomen die de afgelopen jaren  zijn aangelegd of 

heringericht.  

 

 

Beleidsuitgangspunt visie met betrekking tot  het gebruik van speellocaties: 

- Het totaal aantal waargenomen spelende kinderen bij een 35-tal onderzochte 

speelplaatsen in 2010 en 2011 laat geen opmerkelijke of grote verschillen zien; 

- Speellocaties worden duidelijk meer bezocht en gebruikt door jongens (70% !) dan door 

meisjes (30%);  

- De belangrijkste leeftijdsgroep is 3 tot 12 jaar ; 

- De oudere jeugd (12- 18 jaar) maakt(overdag)  minder gebruik van de speellocaties, 

oorzaak niet bekend; 

- Van een zevental speellocaties moet de noodzaak tot in stand houden verder worden 

onderzocht; 

- De nieuwe of heringerichte speellocaties worden goed gebruikt, met uitzondering van de 

nieuwe speellocaties in Horst-Noord.  

 

 

2.2.4 Aanbod speellocaties voor de jeugd  
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Skatepark Calluna 

 

Voor het speelruimteplan van 2000 is een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar het aanbod aan 

jeugd binnen bepaalde afstanden tot een speellocatie.   

Daarbij is de volgende verdeling gebruikt: 

 

Tabel 2.2: Actieradius speellocaties 

 

Blokniveau (tot 100 m)    

Jonge kinderen 0 tot 6 jaar Baby’s 0 tot 1 jaar 

  Peuters 1 tot 3 jaar 

  Kleuters 3 tot 6 jaar 

Blokniveau (tot 300 à 400m)    

Schoolkinderen 6 tot 12 jaar Jonge schoolkinderen 6 tot 9 jaar 

  Oudere schoolkinderen 9 tot 12 jaar 

Wijkniveau (tot 800 à 1000m)    

Jongeren 12 tot 18 jaar Tieners 12 – 15 jaar 

  Jongeren 15+ 

 

Voor de actualisatie van het speelruimteplan is iets vergelijkbaars opgezet om te kunnen laten zien 

bij welke locaties de afgelopen tien jaar duidelijke veranderingen zijn opgetreden wat betreft het 

aanbod aan kinderen en jongeren.  

 

De eerder genoemde resultaten uit het onderzoek naar de ontwikkeling van de bevolkingsopbouw 

(par 2.2.1) geven overigens vooraf al aan wat de trend zal zijn: minder jongere kinderen ( 0 tot 9 jaar) 

en meer oudere jeugd (9 -15+). Ongetwijfeld zullen er verschillen zijn tussen de diverse speellocaties, 

maar de trend zal zonder meer herkenbaar zijn bij de meeste speellocaties. 

 

In bijlage 2.8 zijn de uitkomsten van een aantal speellocaties van dit onderzoek (quick scan) 

weergegeven, waar met behulp van input van burgerzaken (GBA) en in combinatie met de kadastrale 

kaart is bepaald hoeveel kinderen en / of jongeren wonen binnen een straal van 100, 300 of 800 

meter van een speellocatie.  

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Eisen, regels en normen 

 

 
Meten is weten 

 

Eisen 

Bij het inrichten van speellocaties of het nadenken over speelruimte gelden een aantal voorwaarden, 

samengebracht in de volgende tabel.   

 

Tabel 2.3: Eisen of voorwaarden voor ontwikkeling speellocaties per leeftijdsgroep. 

 

 Kinderen tot 6 jaar Kinderen 6 tot 12 jaar Jongeren  12 tot 18 

jaar 

Ontwikkeling Leren door experimenteren en 

imiteren.  

Kennen nog geen gevaar. 

 

Leren spelen in 

groepsverband. 

Vrienden kiezen, afspraken 

maken, rekening houden 

met elkaar. 

Ontwikkelen eigen 

persoonlijkheid. 

Identificeren met specifieke 

subcultuur. 

Met zorg vrienden kiezen. 

Speelbehoefte Veilige  speelomgeving 

Zicht op volwassenen 

Samen met leeftijdgenoten. 

 

Hoe ouder kinderen worden 

hoe avontuurlijker de 

speelbehoefte wordt, 

samen met 

leeftijdsgenoten. 

Combi oude spelvormen 

met  volwassen bezigheden. 

Elkaar ontmoeten heel 

belangrijk. 

 

Bereik Vanaf 3 jaar direct voor het huis. 

Vanaf 4 jaar  in het zicht van het 

huis en zonder oversteken een 

blokje om fietsen. 

Met toezicht  in de omgeving van 

de woning, op brede stoep of 

pleintje, in plantsoen of formele  

speelplek. 

 

Afhankelijk van leeftijd en 

ontwikkeling en lokale 

omstandigheden. 

Zelfstandig naar andere 

woonblokken. 

Vanaf 9 jaar ook op de fiets 

het verkeer in. 

 

Hele dorp of stad, met 

accent op eigen wijk. 

 

Eisen informele 

speelruimte 

Overgangszone tussen privé en 

openbaar (voortuin, brede stoep, 

autovrije straat). 

 

Brede stoepen, pleintjes, 

autovrije en –luwe straten, 

grasveldjes, natuurrijke 

groenstroken en 

rommellandjes en water. 

 

Pleinen en andere plekken 

met bankjes en beschutting 

tegen zon en regen. 

 

Eisen formele 

speelruimte 

Binnen straal van 100 m van  

woning. 

Oppervlakte: 100 – 500 m2. 

 

Binnen straal van 300-400 

m van woning. 

Oppervlakte 1000–2000m2. 

 

Binnen straal van 1000 m 

van woonplek. 

Oppervlakte 2000 – 

6000m2. 

 

Inrichtings-

elementen 

Open gebied om te kruipen 

(gras), steppen, rennen en 

ballen. 

Plek met zand en water 

Natuurlijk gebied met diverse 

Open gebied voor balspel, 

fietscrossen e.d. 

Een natuurlijk gebied met 

gelegenheid hut te bouwen, 

verstoppertje te spelen, 

Skaten. 

Balspellen. 

Gelegenheid om te kletsen 

binnen de wijk en genoeg in 

het zicht van woningen om 
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planten en materialen. 

Hekjes, speelhuisje, glijbaan, 

klimelement of schommel + 

bankje voor ouders. 

Afscherming van oudere 

kinderen. 

 

experimenteren met losse 

materialen, avontuur 

beleven. 

Klimmen, glijden, zitten, 

kletsen en met dieren 

omgaan. 

 

ook voor meiden veilig te 

zijn. 

 

 

Wetten en regels 

Bij het inrichten van speelruimte dient de gemeente zich te houden aan verschillende wetten en 

regels, waaronder het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen uit 1997 (kortweg WAS of 

Attractiebesluit).  

Voor meer achtergrondinformatie over wetten en regels zie bijlage 2.9.  

 

Door te voldoen aan de regels wordt het moeilijker om in geval van incidenten,  de gemeente 

aansprakelijk te stellen. Het gaat bij het Attractiebesluit dan ook met name om veiligheid en 

aansprakelijkheid.  

 

Om risico’s in te schatten wordt de het volgende risicomodel ingezet: 

 

 

KANS 

ERNST 

Letsel: 

Geen Laag Vrij 

ernstig 

Zeer 

ernstig 

Niet 

mogelijk 

OK OK OK OK 

Laag OK Aandacht Correctie Urgent 

Hoog OK Correctie Urgent Acuut 

 

 

Normen 

Aan welke normen moet speelruimte voldoen ?  

 

Er zijn gemeenten die de landelijk norm van 3% hanteren, ontwikkeld door de NUSO, de Landelijke 

Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie, en Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton.  

De norm komt in de praktijk neer op 300 m2 buitenspeelruimte per hectare, gebaseerd op drie type 

speellocaties (zie begrippenlijst).  

Een norm die in 2006 door het toenmalige Ministerie van VROM als richtgetal werd aanbevolen voor 

het bepalen van aantal vierkante meters aan formele speelruimte.  

 

De huidige minister van Volksgezondheid heeft recent (september 2011) laten weten niets te zien in 

het instellen van een landelijke norm voor buitenspeelruimte voor kinderen, omdat het niet zinvol is 

en het om technische redenen niet uitvoerbaar. Zij vindt het buitenspelen wel belangrijk, maar is van 

mening dat de gemeenten daar zelf een verantwoordelijkheid in hebben. Om die reden zijn er nog 

steeds geen landelijke cijfers over het aantal beschikbare vierkante meters buitenspeelruimte en die 

zullen er hoogstwaarschijnlijk (voorlopig) ook wel niet komen.  

 

Er is geen wet die regelt hoe de buitenspeelruimte ingevuld zou moeten worden. Gemeenten zijn zelf 

verantwoordelijk voor de inrichting van buitenspeelruimte, uiteraard in goed overleg en inspraak van 

de bewoners en kinderen. 

 

Gemeenten gebruiken dan ook verschillende normen. In bijlage 2.9 zijn enkele voorbeeldtabellen 

opgenomen. 
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Het blijft lastig wat bedoeld wordt met norm. Gaat het uitsluitend om formele buitenspeelruimte of 

telt de informele buitenspeelruimte (pleintjes) evengoed mee ?  

Het spreekt voor zich dat er minder behoefte is aan buitenspeelruimte in een wijk die over grote 

achter tuinen beschikt, zoals we die bijvoorbeeld in Ermelo tegenkomen in wijk Noord. 

In een gebied als het centrum van Ermelo ligt dit weer duidelijk anders. 

 

Voorgesteld wordt om voor nieuwe woonlocaties de 3% norm als richtgetal te gebruiken en bij het 

wijzigen van bestaande situaties de 3% norm als toets te gebruiken en bij sterke afwijking(en) op 

zoek te gaan naar aanvullende speelruimte in de openbare ruimte, hoewel dat niet zo eenvoudig te 

realiseren zal zijn zeker gezien de toenemende parkeerdruk in woonwijken.  

Als in het algemeen uitgegaan wordt van de doelstelling van speeltoestellen, namelijk 

speelgelegenheid bieden aan kinderen binnen de beschikbare mogelijkheden, dan zijn en blijven 

veiligheid, bereikbaarheid en gelijkmatige verdeling van de voorzieningen de belangrijkste criteria.      

 

 

Beleidsuitgangspunt met betrekking tot eisen, regels en normen speelruimte: 

- Het Attractiebesluit(blijvend) toepassen bij het voldoende veilig houden van speellocaties; 

- Een goede afweging maken tussen speelwaarde en de wettelijke voorschriften met 

betrekking tot veiligheid; 

- De landelijke richtlijn van 3% buitenspeelruimte per hectare als richtgetal aanhouden voor 

nieuw te ontwikkelen woonlocaties; 

- Wijzigingen in bestaande locaties toetsen aan het richtgetal van 3%. Bij sterke afwijking 

zoeken naar aanvullende of vervangende speelruimte; 

- Veiligheid, bereikbaarheid en gelijkmatige verdeling zijn en blijven belangrijke criteria voor  

speelplaatsen.  
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2.4 Integraal beleid 

 

 
Schoolspeelplein  Klokbeker 

 

Het speelruimtebeleid staat vanzelfsprekend niet op zichzelf. Het heeft in meer of mindere mate 

raakvlakken met andere beleidsvelden binnen de gemeente Ermelo waaronder: 

- Sportbeleid (sport & bewegen),   

- WMO- beleid (wijkgericht werken / burgerparticipatie),  

- Jeugdbeleid (12 + jongeren),  

- Onderwijs-/Accommodatiebeleid (schoolpleinen). 

 

Belangrijk is om te bekijken waar die raakvlakken uit bestaan en waar rekening mee moet worden 

gehouden bij de visie en de programmabepaling.  

 

2.4.1 Sport & bewegen 
 
 

 
 

De sportvisie legt, heel begrijpelijk, het accent op sport & bewegen.  

 

Als definitie van ”sport & bewegen” wordt de volgende omschrijving gegeven:  

“een sport-/ beweegactiviteit is een regelmatige en intense, bewegende en/of geestelijke  inspanning 

met een recreatief en/of wedstrijdkarakter, individueel of in groepsverband (door de mens) 

uitgevoerd. Daarbij ligt het doel in de activiteit zelf of is het doel gerelateerd aan 

gezondheid/welzijn.” 

 

In de visie wordt gesproken over sportvoorzieningen in de buitenruimte, waaronder ook de vrij 

toegankelijke speelvelden in de wijken en de schoolpleinen gerekend zouden kunnen worden, naast  

de wandel- en fietspaden e.d.  

Het zijn ook de voorzieningen die op de een of andere wijze een functie vervullen binnen het spelen 

in de buurten en wijken en zelfs daarbuiten.  

 

Voor het speelruimtebeleid is de pijler “ruimtelijke voorzieningen”  uit de sportvisie een belangrijke 

pijler en dan met name doelstelling 5: “in elke wijk ruimte creëren voor sport (d.m.v. trapveldjes en 

openbaar toegankelijke schoolpleinen)” .  
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Het doel is om de drempel voor deelname aan sportactiviteiten, al of niet in clubverband, zo laag 

mogelijk te laten zijn.  

Een manier om dat te kunnen realiseren is om sportvoorzieningen in de eigen woonomgeving te 

plaatsen. Dat wil zeggen dat sportvoorzieningen op een korte afstand van huis te bereiken moeten 

zijn en dus in de eigen wijk of buurt gesitueerd moeten zijn of worden. Zeker voor de jeugd is een 

korte afstand naar de voorziening belangrijk.  

Trapveldjes en openbaar toegankelijke schoolpleinen zijn volgens de sportvisie van groot belang. Het 

zijn de plekken waar kinderen op jonge leeftijd naar toe kunnen gaan en waar ze creatief en 

ontdekkend kunnen spelen. Dit spelen is vaak verweven met sport & bewegen.  

 

De sportvisie verwijst op haar beurt naar de actualisatie van het speelruimteplan en noemt al enkele 

aspecten zoals de verwachte afname van het aantal jeugdigen en het overzicht van het aantal 

trapveldjes en openbare schoolpleinen.  

 

Trapvelden 

Omdat trapveldjes niet alleen door de jeugd worden gebruikt, is het volgens de sportvisie van belang 

dat de trapveldjes specifiek worden opgenomen in de uitvoeringsnota sport & bewegen.  

Trapveldjes kunnen door het onderwijs en de sportverenigingen gebruikt worden voor het 

organiseren van tussentijdse- of naschoolse activiteiten, sportverenigingen kunnen recreatieve 

activiteiten in de wijk uitvoeren en burgers kunnen op elk gewenst moment zelf activiteiten 

uitvoeren op een trapveldje.  

De aanwezigheid van trapveldjes is dus niet alleen van belang voor de jeugd, maar ook voor 

volwassenen, ouderen en zo mogelijk voor organisaties als scholen en sportverenigingen.  

 

Concreet streeft de gemeente ernaar in 2015 in elke wijk (bewegings)ruimte te hebben gecreëerd 

voor sporten & bewegen in de eigen wijk door middel van het aanleggen van trapveldjes en het 

openbaar toegankelijk houden van de schoolpleinen. 

 

Voor het jaar 2012 worden de volgende acties genoemd om doelstelling 5 te realiseren: 

1. Inventarisatie van trapveldjes uit het speelruimteplan overnemen (zie bijlage 2.8); 

2. Resultaten uit het speelruimteplan overnemen en specifiek maken voor trapveldjes en 

(openbaar toegankelijke) schoolpleinen; 

3. Actieplan opstellen waarin wordt aangegeven of het mogelijk is in elke wijk ruimte voor sport 

en bewegen te creëren via trapveldjes en openbaar toegankelijke schoolpleinen; 

4. Actieplan laten vaststellen en uitvoeren. 

 

De raad heeft in juni 2011 daarover het volgende afgesproken :  

• Het opstellen van de inventarisatie en het actieplan zal worden uitgevoerd door de afdeling 

Welzijn in samenspraak met de afdeling Openbare Werken. Hieraan zijn in juni geen 

financiële consequenties verbonden.  

• Het actieplan zal een paragraaf moeten bevatten waarin de financiële consequenties zijn 

beschreven, waarbij gekeken wordt of geldelijke gevolgen opgevangen kunnen worden 

binnen de gemeentelijke budgetten. 

• Op basis van dat actieplan kan het college van B&W een besluit nemen over de hoogte van 

haar ambitie en de concrete uitvoering van doelstelling 5. 

 

Combinatiefunctionarissen 

Vanuit de visie sport & bewegen wordt gewerkt aan het realiseren van combinatiefuncties, die onder 

anderen ingezet kunnen worden voor het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op 

en rond scholen van leerlingen, één van de doelstelling van de Impuls Brede Scholen, Sport en 

Cultuur.  Ook daarvoor komen voorzieningen als trapveldjes en schoolpleinen in beeld.   
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Omdat de combinatiefuncties nadere invulling geven aan bestaande  

Beleidsdoelstellingen, betekent dat er tevens projecten zijn waar de combinatiefuncties goed bij 

zouden kunnen aansluiten.  

Hier wordt volstaan met een korte opsomming van bestaande projecten waarbij eventueel 

combinatiefunctionarissen kunnen worden ingezet:  

• Jongerenwerk;  

• Beweegprogramma’s en voedingsinformatie voor jeugdigen en ouderen;  

• Schooltuinprojecten;   

• Cultuurhistorisch/archeologische bijeenkomsten voor primair en voortgezet onderwijs;  

• Algemeen muzikale vorming op primair onderwijs;  

• Cultuur- en natuur-/milieueducatie. 
 

 

 

Beleidsuitgangspunt met betrekking tot sport en bewegen: 

- De speellocaties geschikt maken voor meervoudig gebruik en andere  doelgroepen. Hierbij 

kan ook gedacht worden aan trimtoestellen voor senioren. 

- Nadenken over inzet van combinatiefunctionaris bij georganiseerd spelen in de wijken.   

 

 

2.4.2 Wijkgericht werken (burgerparticipatie) 

 

 

Het beleid rondom wijkgericht werken is nog in bewerking. Inmiddels zijn hierover al wel enkele 

besluiten genomen.    

 

In 2008 (notitie wijkgericht werken: een tussenbalans) en 2009 ( notitie burgerparticipatie en 

communicatie) zijn de eerste notities verschenen over hoe de gemeente haar inwoners (jong & oud) 

blijvend wil betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. 

De verwachting is dat het beleid de komende maanden, als onderdeel van het nieuwe Wmo beleid, 

wordt vastgesteld. 

 

Tot en met 2009 zijn plannen voor verbetering van speellocaties in nauw overleg met de 

wijkplatforms en de bewoners/jeugd ontwikkeld. Die werkwijze heeft de nodige resultaten 

opgeleverd. Het ziet ernaar uit, op basis van de hiervoor genoemde notities, dat het nieuwe beleid 

voldoende mogelijkheden aanreikt voor het met succes betrekken van burgers onder anderen bij het 

uitwerken van het speelruimtebeleid. Het vergroten van de invloed op en de verantwoordelijkheid 

voor het spelen in de woonomgeving horen daarbij en kunnen uitmonden in een stukje zelfbeheer 

indien daar voldoende draagvlak voor is in de buurt .      

Nu is het wachten op definitieve vaststelling van dat beleid en het toepassen. 
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Bij het uitwerken van recente plannen voor speellocaties als Kanariehof, Kwetternest en Klokbeker is  

de jeugd en de buurt betrokken en gevraagd om een inbreng ( wensen, meedenken, uitvoeren). Bij 

het Kwetternest is zelfs sprake van zelfwerkzaamheid. 

 

 

Beleidsuitgangspunt met betrekking tot wijkgericht werken (jongerenparticipatie): 

- De jeugd (blijvend) betrekken bij het inrichten en gebruik van de voor hen bestemde  

speelruimte op basis van afspraken rondom het wijkgericht werken.   

 

2.4.3 Jeugdbeleid 

 

 

Voor zowel het jeugd- als het onderwijsbeleid geldt dat de gemeente Ermelo door dit beleid zorg wil 

dragen voor een goede voorbereiding van jongeren en volwassenen op een actieve deelname aan de 

samenleving.  

 

De gemeente wil dit onder anderen bewerkstelligen door het aanbieden van ontmoetingsplekken 

voor jongeren in de leeftijd van 10 -24 jaar, waarbij wordt gelet op voldoende spreiding over de 

wijken. 

Van de recent opgerichte jongerenraad wordt verwacht dat zij een goede bijdrage leveren aan het 

meedenken over de “speelruimte” voor de oudere jeugd.  

 

 

Beleidsuitgangspunt met betrekking tot jeugdbeleid: 

- Zorg dragen voor voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar 

met voldoende spreiding over de wijken . 

 

2.4.4 Onderwijsbeleid 

 

 

Schoolspeelplein Klokbeker 

 

Schoolpleinen 
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Alle schoolpleinen in Ermelo zijn op dit moment nagenoeg openbaar toegankelijk (zie bijlage 2.10).  

Met de scholen is de afspraak gemaakt dat de (buurt)kinderen na schooltijd gebruik mogen maken 

van de speelvoorzieningen op deze schoolpleinen.  

De scholen kunnen, in geval van schade aan het schoolgebouw of -plein na schooltijd, een beroep 

doen op een schaderegeling van de gemeente.  In de praktijk is het niet altijd eenvoudig de dader te 

achterhalen. 

 

De laatste tijd worden opvallend meer scholen verbouwd (De Klokbeker) of vernieuwd (de 

Margrietschool, de Arendshorst en de Cantharel).  

Voor de scholen veelal een goed moment om na te denken over de functie en betekenis van het 

schoolplein voor het lesprogramma. Zo zijn er landelijk concepten ontstaan als “Groene klaslokalen” 

en “Modder aan je broek” (De Klokbeker), maar ook kleuter ontdektuinen (Bernhardschool). Bij 

elkaar initiatieven vanuit de scholen zelf, die de kinderen dichter bij de natuur willen brengen door 

de buitenruimte van de school als leslokaal te zien.  

 

De gemeente ondersteunt de school daarbij in het geven van adviezen. Daarnaast zijn er nog andere 

partijen als Jantje Beton,  Stichting Landschapsbeheer Gelderland, maar ook ouders die een steentje 

bijdragen aan het verbouwen van schoolpleinen.  

Bij elkaar een positieve ontwikkeling, waaraan kinderen het nodige speelplezier aan beleven.  

 

 

Beleidsuitgangspunt met betrekking tot gebruik schoolpleinen: 

- Samen met scholen op zoek gaan naar een optimaal gebruik (maatwerk) van de 

buitenruimte als speel- en leeromgeving van de kinderen op de basisscholen ook na 

schooltijd 

- Nieuwe afspraken maken over het beheer en onderhoud van de school(speel)pleinen en het 

aangrenzende openbare groen .  

 

 

2.4.5 Structuurvisie 2025 

 

 

Het ontwerp van de Structuurvisie gemeente Ermelo 2025 (kortweg ontwerpstructuurvisie 2025) is in 

oktober 2011 vrijgegeven voor inspraak en recent (maart) vastgesteld door de raad. 

 

Het vertrekpunt is “identiteit”, de basis van waaruit Ermelo richting geeft aan haar toekomst.  

Daarbij spelen de volgende kwaliteiten een belangrijke rol: 

- het dorpse karakter; 

- kiezen voor kleinschaligheid; 

- betrokkenheid van mensen op de samenleving; 

- zorgzaamheid en betrokkenheid in het werk, de omgang met elkaar, in verenigingsleven en in 

de zorg;  



Speelruimte in Ermelo – deel 1: visie 
23 

- ondernemerschap en het nemen van initiatief door de samenleving; 

- beheersen van de vergrijzing: door aantrekkelijk te zijn en te blijven voor jongeren en 

startende gezinnen, door betaalbare woningen, passende voorzieningen, vrijetijdsbesteding, 

een levendig centrum en ontmoetingsplekken in stand te houden en te ontwikkelen; 

- de ruimtelijke kwaliteit, het groen en het water; 

- de recreatieve mogelijkheden en de beleving van de cultuurhistorische waarden; 

 

De visie is ontwikkeld rondom een drietal, voor Ermelo, sterk onderscheidende punten: 

- omgeving,  

- zorg en,  

- recreatie/toerisme.  

 

Het ontwerp bevat een integrale visie, waar diverse beleidsterreinen (onderwijs, huisvesting, 

natuurzorg, ruimtelijke ordening, maatschappelijke zorg enzovoort) met elkaar in verband zijn 

gebracht. 

 

In het ontwerp van de Structuurvisie 2025 zijn geen concrete randvoorwaarden te vinden waar bij 

het actualiseren van het speelruimbeleid  rekening mee moeten worden gehouden, tenzij het in 

stand houden en ontwikkelen van ontmoetingsplekken voor de jongste jeugd als uitgangspunt wordt 

gezien.  

De Structuurvisie 2025 krijgt een vervolg in de vorm van afwegingen maken tussen de verschillende 

belangen en definitieve keuzes maken in de uiteindelijke ontwikkelrichting. Dir resulteert in een 

uitvoeringsprogramma (najaar 2012). 

 

2.4.6 Raadsvisie Klimaat  

 

 

In 2009 heeft de gemeenteraad van Ermelo haar klimaatambities neergelegd in de ‘Raadsvisie 

Klimaat’.  Centrale doelstelling in de raadsvisie is dat de gemeente Ermelo in 2030 energieneutraal en 

in 2035 klimaatneutraal wil zijn door een ‘actief klimaatbeleid’ te voeren. Het college heeft de visie 

onderschreven en de gemeenteraad heeft op 15 oktober 2009 unaniem met de visie ingestemd.  

  

Het besluit houdt onder anderen in dat het aspect duurzaamheid een vanzelfsprekend uitgangspunt 

of randvoorwaarde wordt, geheel in de lijn van het collegeprogramma 2010-2014.  

 

Bij het uitvoeren van het speelruimtebeleid en/of het realiseren van speellocaties zal, vanuit een 

voorbeeldfunctie van de gemeente, in het vervolg dan ook nadrukkelijk aandacht geschonken 

moeten worden aan duurzaamheid. Dat geldt zowel  voor het inrichten (inkoop speeltoestellen, 

ondergronden) als bij het beheer en onderhoud.  

 

Op welke wijze daar invulling aan kan worden gegeven, zal nog nader uitgezocht moeten worden.  

Materiaalkeuze bij inkoop van speeltoestellen zal bijvoorbeeld bepalend zijn om indirect invulling te 

geven aan de gestelde klimaatambities.   
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Inmiddels is het eerste uitvoeringsprogramma (2010-2014) in roulatie. 

 

 

Beleidsuitgangspunt  met betrekking tot duurzaamheid: 

- Criterium duurzaamheid laten gelden bij het (her)inrichten en in stand houden van 

speellocaties en inkoop van materialen.  

 

2.5 Financiën 

 

 
 

Het (her)inrichten en onderhouden van speellocaties kost tijd en geld, evenals het zorgdragen voor 

het veilig gebruik (inspecties) van de speelelementen en het onderhoud van de valondergronden. 

 

De volgende paragrafen geven een globaal inzicht in de belangrijkste uitgaven en tijdsbestedingen.  

   

2.5.1 Budgetten 

 

In bijlage 2.2 is een overzicht te vinden van de budgetten en bestedingen voor inrichting , onderhoud 

en vervanging van speeltoestellen en speellocaties (product 605/705) in de periode 2004 tot en met 

2010 en de bestede uren.  

In de volgende tabel zijn deze samengevat en gemiddeld. 

 

Tabel 2.4: Beschikbare en bestede budgetten 2004-2010.  

 

 Gemiddeld/ jr 

BESCHIKBARE BUDGETTEN:  

Onderhoud speeltoestellen € 40.000,00 

Structurele vervanging € 20.000,00 

Verversen zandbakken € 1.500,00 

Subtotaal: € 61.500,00 

BUDGETTEN INTERN:  

Aandeel kostenplaatsen € 101.000,00 

Totaal beschikbaar: € 161.500,00 

  

KOSTEN EXTERN:  

Onderhoud speeltoestellen € 33.000,00 

Structurele vervanging € 15.000,00 

Verversen zandbakken € 2.500,00 

Subtotaal: € 50.500,00 
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KOSTEN INTERN:  

Aandeel kostenplaatsen € 100.000,00 

Totaal beschikbaar: € 150.500,00 

  

  

Voor de komende 5 jaren zijn, in de volgende tabel, de bedragen uit de productenraming 2012 – 

2016 vermeld, waarin de opgelegde bezuiniging van € 10.000,00 al is verwerkt. Bij deze bezuiniging 

zal het gaan om de afweging wel of niet vervangen van weinig gebruikte speellocaties of 

speeltoestellen. 

 

Tabel 2.5: MJB speelvoorzieningen vanaf 2012 (kostenplaats 605) 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

605 SPEELVOORZIENINGEN      

60501 Doorbelastingen:      

6050101 Aandeel kostenplaatsen €108.000,00 €107.000,00 €106.000,00 €101.000,00 €101.000,00 

6050102 Kapitaallasten 

speelvoorzieningen 

€  29.000,00 €  29.000,00 €  29.000,00 €  29.000,00 €  20.000,00 

       

60502 Beheer & onderhoud:      

6050201 Onderhoud 

speeltoestellen 

€ 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 

6050202 Verversen zandbakken €   1.000,00 €   1.000,00 €   1.000,00 €   1.000,00 €   1.000,00 

       

60503 Herinrichting & 

renovatie 

     

6050301 Structurele vervanging €  50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

       

 TOTALE LASTEN  605 €216.00,00 €215.00,00 €214.000,00 €209.00,00 €200.000,00 

 

2.5.2 Investeringen 

 

In de periode 2008 tot en met 2010 is een bedrag van iets meer dan € 150.000,00 geïnvesteerd in de 

verbetering van speelplaatsen  (aanschaf nieuw speelmeubilair: speeltoestellen, kunstgras, 

hekwerken). De herinrichting van de buurtspeelplaats aan het Ribespad (2009) is een belangrijke 

investering geweest. Gemiddeld komt dit meer op iets meer dan € 50.000,00 per jaar.  

Voor de komende jaren is eenzelfde bedrag (€ 50.000,00) beschikbaar om de speeltoestellen op peil  

te houden. 

2.5.3 Uren 

 

De afdeling Openbare Werken heeft, verspreid over meerdere medewerkers , bij elkaar circa 1 fte 

beschikbaar voor het realiseren en in stand houden van speellocaties.  

 

Om een indruk te krijgen van de tijdsbesteding is in de bijlagen (bijlage 2.11) een tabel samengesteld, 

waarin de uren staan vermeld voor een aantal werkzaamheden gedurende de periode 2004 tot en 

met 2010.  

2.5.4 Vervangingskosten 

 

Het huidige bestand aan speeltoestellen vertegenwoordigt een actuele vervangingswaarde van  
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Ongeveer € 600.000,00 en is als volgt verdeeld over de verschillende wijken. De 

dagrecreatieterreinen zijn daarbij niet meegerekend!  

 

Tabel 2.6: Totale vervangingskosten speeltoestellen per wijk/ gebied 

 

Wijk Uitgaven *) 

Wijk Noord / Centrum € 47.000,00 

Wijk Centrum – winkelgebied € 20.000,00 

Wijk Oost € 98.000,00 

Wijk Zuid € 168.000,00 

Wijk West € 238.000,00 

Wijk Horst- Noord € 17.000,00 

TOTAAL *) € 588.000,00 
 

*) prijspeil 2011 en exclusief plaatsingskosten en kosten ondergronden.  

 

De afschrijvingstermijnen verschillen per  type materiaal. Zo ligt de vervangingstermijn van metalen 

en kunststof speeltoestellen al snel in de buurt van 20 jaar, terwijl bij houten speeltoestellen 

uitgegaan wordt van 10 tot hooguit 15 jaar, afhankelijk van de houtsoort.   

Uitgaande van het vervangingsbedrag van € 600.000,00 en een gemiddelde  afschrijvingstermijn van 

10 jaar, is een bedrag nodig van circa € 60.000,00 per jaar.  

Uitgaande van een gemiddelde vervangingstermijn van 15 jaar zal jaarlijks een bedrag beschikbaar 

moeten zijn van iets minder dan € 40.000,00. 

In bijlage 2.2 is een uitgebreid vervangingsschema opgenomen, op basis waarvan de volgende 

vervangingsbedragen zijn bepaald tot aan 2020. 

 

Tabel 2.7: Raming kosten structurele vervanging speeltoestellen 2012 – 2020 

 Vervangingstermijn 

10 jaar  

Vervangingstermijn 

15 jaar  

2012 € 31.000,00 € 22.000,00 

2013 € 37.000,00 € 25.000,00 

2014 € 45.000,00 € 33.000,00 

2015 € 72.000,00 € 10.000,00 

2016 € 25.000,00 € 42.000,00 

2017 € 20.000,00 € 31.000,00 

2018 € 22.000,00 € 37.000,00 

2019 € 48.000,00 € 45.000,00 

2020 € 36.000,00 € 72.000,00 

 

Gem/jr 

 

€ 37.000.00 

 

€ 35.000,00 

 

Langer uitstel van het moment van vervanging kan bij bepaalde type speeltoestellen (hout) wel meer 

onderhouds- of reparatiekosten tot gevolg hebben. In de vervangingskosten is ook geen rekening 

gehouden met het aanpassen van de omgeving, zoals ondergrond,  beplanting, verharding e.d. 

 

 

Beleidsuitgangspunt met betrekking tot financiën: 

- Het renoveren en vervangen van speeltoestellen in de openbare ruimte en het uitvoeren 

van het noodzakelijke beheer en onderhoud en de inspecties moeten de komende jaren  

uitgevoerd worden binnen de daarvoor afgesproken bedragen.  
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3 Visie  
 

 
 

Kinderen spelen veel en graag. Gelukkig maar zal men denken, want spelen is niet alleen leuk, het is 

ook belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. De plek waar kinderen spelen is in 

belangrijke mate bepalend voor het soort activiteiten dat ze ondernemen. Denk alleen al aan het 

verschil tussen buiten en binnenspelen.  

Buiten kunnen kinderen meer, gevarieerder en intensiever bewegen dan binnen. Hoeveel tijd 

kinderen buiten doorbrengen verschilt van kind tot kind.  

Het is afhankelijk van persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, karakter, gezondheid, sekse, klasse en 

sociaal-culturele identiteit, en van sociale en ruimtelijke kenmerken van de omgeving.  

 

De aanwezigheid van speelruimte verhoogt het woongenot en, in combinatie met groen, de waarde 

van onroerend goed. In deze tijd ook niet onbelangrijk. 

 

3.1 Landelijke trends & ontwikkelingen 

 

Speelplaats aan de Kanariehof 

Minder buitenspelen 

Er is een duidelijke trend te zien naar minder buitenspelen.  

Dat komt onder andere doordat de “agenda’s van kinderen” voller worden, waardoor zij minder tijd 

overhouden om ‘gewoon’ te spelen. Maar ouders accepteren ook minder de risico’s die buitenspelen 

met zich meebrengt. Een derde reden is dat de binnenruimte per kind groter is geworden, en 

bovendien voorzien van aantrekkelijke alternatieven, denk alleen al maar aan de invloed van tv en 

computer. 

 

Het buitenspelen is dan ook niet meer hetzelfde als tien jaar geleden.  
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Kinderen verwachten meer uitdaging, maar zijn tegelijk minder geneigd om buiten te zijn c.q. te 

spelen. Het speelveiligheidsbeleid werkt  ook niet altijd in het belang van kinderen en de makers/ 

inrichters/ beheerders van speellocaties. Het vermijden van risico’s kan de kansen die meer uitdaging 

aan kinderen biedt op een evenwichtiger ontwikkeling, tegenwerken.  

 

Speelnatuur 

De trend die de laatste jaren herkend wordt is het natuurspelen. Het neemt een duidelijke vlucht 

zowel bij de ontwerpers als producenten van speeltoestellen.  

Met natuurspelen wordt een halt toegeroepen aan het ontlopen en vermijden van risico’s. Kinderen 

moeten leren leven met risico’s en de kansen benutten die uitdaging aan kinderen bieden op een 

evenwichtiger ontwikkeling. 

 

Fabrikanten of leveranciers van speeltoestellen spelen in op deze trend door het ontwikkelen van 

nieuwe speelconcepten, waar het gebruik van mee natuurlijke materialen natuurlijk ogende 

speeltoestellen opvallen, naast speeltoestellen (voor oudere jeugd) met geavanceerde 

(computer)technieken. 

 

Multifunctionele trapvelden 

Ook de playgrounds van de Richard Krajicek Foundation en de courts van de Johan Cruijf Foundation 

schieten als paddenstoelen uit de grond. Het gaat hier om een moderne invulling van de aloude 

trapvelden/ speelpleinen waar jongeren kunnen sporten en spelen, veelal  gelegen op plekken waar 

de mogelijkheden tot sporten beperkt zijn.  

De kinderen uit de buurt krijgen op deze manier een goede, veilige plek om te sporten en door de 

samenwerking met de buurt, woningcorporaties, scholen en/of sport- en voetbalverenigingen 

kunnen deze plekken een belangrijke sociale functie hebben in de wijk. 

 

Ondergronden 

Ook op het gebied van ondergronden wordt het palet breder. Kunstgras als speel-/valondergrond 

wordt steeds vaker toegepast, vooral  in stedelijke omgeving. Dit komt in de plaats van 

zandondergrond en natuurlijk gras.  

 

3.2 Visie op spelen in Ermelo 

 

 

 

Speelruimtebeleid in Ermelo gaat verder dan het simpel plaatsen van speeltoestellen op daarvoor 

aangewezen locaties in de openbare buitenruimte. Speelruimtebeleid houdt ook rekening met 

andere factoren als: 

- totale inrichting van buitenruimte 

- wel  of geen privétuinen 

- verkeersveilige omgeving 

- uitdagende speelomgeving 



Speelruimte in Ermelo – deel 1: visie 
29 

- ontmoetingsplekken voor jong en oud 

- meer  natuurlijke en uitdagender speelterreinen creëren. 

- meervoudig ruimtegebruik (schoolpleinen / sportvelden) 

 

Een openbare ruimte die veilig en prettig is en waar gespeeld kan worden, is niet alleen interessant 

voor de jeugd, maar ook ouders en ouderen hebben profijt van een aantrekkelijke openbare 

buitenruimte, waar ze via de kinderen elkaar ontmoeten zo contact hebben met buurtgenoten. Een 

sociaal netwerk maakt de buurt leefbaar en gewild. Speellocaties kunnen dat in positieve zin 

bevorderen.  

 

3.2.1 Het belang van spelen 

 

 

Doelstelling 1: 

De gemeente Ermelo blijft zorgen voor voldoende speelruimte voor haar jeugd  in de openbare 

buitenruimte, waarbij veiligheid, bereikbaarheid en gelijkmatige verdeling de belangrijkste criteria 

zijn.  

 

 

Het buitenspelen is en blijft belangrijk voor de jeugd en essentieel voor de sociale en persoonlijke 

ontwikkeling. Het is gezond (beweging) en tijdens het buitenspelen verkennen/ ontdekken kinderen 

hun omgeving, ontmoeten er andere kinderen, volwassenen en jongeren. Ze maken kennis met 

allerlei materialen, situaties en mogelijkheden.  

Deze kennismakingen zijn onderdeel van het opgroeien en van de ontwikkeling van de lichamelijke 

en geestelijke vermogens van kinderen. 

Tijdens het buitenspelen worden kinderen uitgedaagd te denken en problemen op te lossen, te 

bewegen, om contacten te leggen en vriendschappen te sluiten. 

 

De inwoners zijn vrij positief in hun oordeel over de speelmogelijkheden in Ermelo. Over de 

mogelijkheden voor de wat oudere jeugd is men wat minder positief. Dit verdient dan ook de nodige 

aandacht.  

 

De noodzaak tot bezuinigen vraagt om een kritische kijk op het aantal te handhaven speellocaties. De 

geconstateerde vermindering van het aantal jongere kinderen maakt het mogelijk om, zonder het 

belang van het spelen te schaden, hier een goede afweging te maken.  

Bij een zevental speellocaties is geconstateerd dat het gebruik minimaal of vrij beperkt is. Handhaven 

is niet meer vanzelfsprekend.     

 

Door met enige regelmaat onderzoek te doen naar het gebruik van speellocaties in samenhang met 

het aanbod aan jeugd wordt het belang van voldoende speelruimte onderkend.  

 

Voor nieuw te ontwikkelen woonlocaties wordt voorgesteld de landelijke richtlijn van 3% 

buitenspeelruimte per hectare als richtgetal aan te houden, terwijl bij bestaande locaties het slechts 

een richtgetal is en pas bij sterke afwijking naar aanvullende of vervangende speelruimte wordt 

gezocht.    

 

3.2.2 Doelgroepen 

 

 

Doelstelling 2: 
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De gemeente Ermelo houdt bij het bepalen van de behoefte aan speelruimte en de inrichting van de 

diverse speellocaties rekening met drie leeftijdscategorieën: tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar en van 12 

jaar tot 18 jaar. 

 

 

Spelen hoort bij kinderen. Maar wie zijn die kinderen? Welke kinderen maken  al spelend gebruik van 

de openbare buitenruimte en op welke wijze wordt er gespeeld? 

 

De scheidslijnen zijn niet altijd haarscherp aan te geven maar zijn indicaties voor het beoordelen van 

speelruimte (zie tabel 2.6). Er is geen aanleiding om deze indeling uit het plan van 2000 te wijzigen. 

In dit speelruimteplan wordt het beleid opnieuw uitgewerkt voor drie groepen (zie ook par 2.2.3): 

- tot 6 jaar (jonge kinderen) 

- 6 tot 12 jaar (schoolkinderen) 

- 12 tot 18 jaar (jongeren)  

Samengevat kan  de speelruimte voor de drie groepen als volgt worden omschreven. 

 

Kinderen t/m 5 jaar 

De ideale plek voor kinderen tot 5 jaar is vlak bij huis (binnen 100m) en makkelijk te bereiken via een 

veilige route van (brede) trottoirs. De speelplek is overzichtelijk en afgeschermd van het spel van de 

oudere kinderen. Het is een plek waar kinderen hun motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen 

en waar ze veilig kunnen ontdekken wat de (openbare) buitenruimte aan spel te bieden heeft. 

 

Schoolkinderen van 6 t/m 11 jaar 

Uitdaging is hét onderdeel dat een speelplek voor deze groep interessant maakt. Een plek waar van 

alles te ontdekken valt is dé ideale plek. Die plek moet bij voorkeur in de buurt liggen op zo’n 5 

minuten lopen van huis (binnen 300- 400m). De plek kunnen ze zelfstandig en veilig bereiken. Met 

leeftijdsgenoten samen op ontdekkingstocht gaan met spannende speeltoestellen of –aanleidingen 

die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Dat is uitdagend.   

 

Jongeren van 12 t/m 17 jaar 

Spelen is niet meer de juiste benaming voor deze groep. Hun “spel” bestaat eerder uit: hangen, 

kletsen en stoer doen. Ze houden zich ook niet meer direct op in de buurt van hun woning, maar 

zoeken meer centrale en sociale veilige plekken op. Een zit- en schuilgelegenheid heeft de voorkeur. 

Activiteiten als skaten en voetballen passen daarbij.     

 

De belangrijkste leeftijdsgroep die gebruik maakt van de speellocaties is 3 tot 12 jaar. Jongeren van 

12 t/m 17 jaar maken relatief minder gebruik van speellocaties. Overwogen wordt om te 

onderzoeken in hoeverre een combinatiefunctionaris daar een positieve invloed op kan hebben. 

Het is opvallend dat speellocaties meer bezocht worden door jongens (70%) dan door meisjes (30%).   

 

Er is ook sprake van een “nieuwe” doelgroep: de senioren of oppas oma of opa. Voor deze doelgroep 

valt er in het algemeen weinig te beleven en te bewegen.   

  

3.2.3 Formele en informele speelruimte 

 

 

Doelstelling 3: 

Bij het (her)inrichten van speellocaties ook rekening houden met de aan- of afwezigheid van 

informele speelruimte in de directe omgeving. 
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De formele speelruimte bestaat uit de speelplekken die speciaal ingericht zijn één of meer  

speelvoorzieningen. In Ermelo zijn ruim 70 van dergelijke formele locaties ingericht.  

 

Naast de ingerichte speellocaties bestaat er ook informele speelruimte, die minstens zo belangrijk is 

voor kinderen. Die ruimte is overal aanwezig: op stoepen, in rustige straten, in parken en 

plantsoenen. Speeltoestellen ontbreken, maar inrichtingselementen kunnen simpele 

spelaanleidingen zijn voor kinderen. 

 

3.2.4 Schoolpleinen 

 

 

Doelstelling 4: 

De schoolpleinen tot  een welkome aanvulling maken  op het spelen door de jeugd in de openbare 

ruimte. Het omgekeerde geldt overigens ook.  

 

 

De schoolpleinen van de basisscholen in Ermelo, die na schooltijd opengesteld worden voor de 

kinderen uit de buurt, zijn ook formele speelplekken. Het schoolbestuur is nu verantwoordelijk voor 

de inrichting en het onderhoud. Wel zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de 

schoolbesturen over gebruik van de ‘open’ schoolpleinen na schooltijd.  

De schoolpleinen maken echter geen onderdeel uit van het netwerk aan speellocaties in de wijken.  

 

Door recente nieuwbouw van een aantal basisscholen ontstaan nieuwe situaties die uitnodigen tot  

een heroverweging van de betekenis van de schoolpleinen in het totale aanbod aan speellocaties. 

Met de komst van concepten als ‘groene klaslokalen” en “modder aan je broek”  bestaat de behoefte 

aan meer integratie van de schoolpleinen met de omringende openbare buitenruimte. De 

ontdekkingstocht van kinderen houdt namelijk niet op bij het schoolhek. In de buurt, maar ook op 

het schoolplein moet het nodige te beleven zijn om kinderen met plezier buiten te laten spelen. 

 

Het beleid vraagt om een aanpassing, maar ook om maatwerk. Het onderwijsconcept bepaalt mede 

de inrichting van de schoolpleinen.     

  

Voor een optimaal functioneren dienen op enig moment wel duidelijke afspraken gemaakt te 

worden over zaken als beheer en onderhoud van de school(speel)pleinen en het aangrenzende 

openbare groen.  

 

3.2.5 Werkwijze bij inrichten en beheer 

 

 

Doelstelling 5: 

Optimaal inzetten van middelen (tijd en geld) voor het organiseren van doelmatig (her)inrichten en 

onderhouden van speelplaatsen. 

 

 

Het inrichten en beheren en onderhouden van speellocaties gaat niet vanzelf. Daar moeten 

afspraken over gemaakt worden wie wat doet. Wie coördineert het geheel en wat is rol van de 

gemeente en eventuele externe partijen? Welke taken willen of kunnen worden uitbesteed? 

 

Voor de speellocaties geldt, net als bij de andere onderdelen van de openbare ruimte, dat ze moeten 

voldoen aan de kwalificaties die, via het omgevingsbeheer, zijn gekoppeld aan de termen “schoon, 
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heel en veilig”. Aan heel en veilig worden bij speeltoestellen wel extra eisen gesteld. Schoon ligt wat 

genuanceerder. Zwerfvuil en hondenpoep horen niet thuis op speellocaties, maar modderplassen 

kunnen een uitdaging zijn en schone kleding vuil maken.  

 

Het beheer & onderhoud van de speellocaties wordt nu voor een groot deel door medewerkers van 

de buitendienst uitgevoerd. Hiervoor is 0,6 formatie eenheid beschikbaar bij de buitendienst, veelal 

voor reparaties, maandelijkse inspectie- en controlerondes e.d.   

Bij het aanleggen of (her)inrichten van speellocaties worden meestal aannemers ingeschakeld omdat 

het deels om specifiek werk gaat. De eigen dienst levert daarbij hand- en spandiensten.  

 

Op dit moment wordt in regionaal verband nagegaan of het centraal inkopen van speeltoestellen 

voordelen oplevert. Een andere optie is om het totale inrichten en onderhouden van speelplaatsen 

aan te besteden of onderdeel te laten uitmaken van de beeldbestekken.  

 

Het (blijvend) toepassen van het Attractiebesluit bij het voldoende veilig houden van speellocaties 

blijft belangrijk waarbij het moet gaan om een goede afweging tussen speelwaarde en de wettelijke 

voorschriften met betrekking tot veiligheid. 

 

Speeltoestellen worden uit diverse materialen opgebouwd en/ of samengesteld. Duurzaamheid 

vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht, zeker bij de inkoop van de diverse materialen.   

 

3.2.6 Participatie 

 

 

Doelstelling 6:  

De participatie in de breedste zin van het woord laten gelden bij het invullen en onderhouden van 

speelplaatsen. 

 

 

Hoe staat de gemeente tegenover  burger-, bewoners- of jongerenparticipatie? Hoe worden huidige 

of toekomstige gebruikers van speellocaties betrokken bij het speelruimtebeleid? Welke ruimte wil 

de gemeente daaraan geven? 

In de periode van de wijkplatforms, werd via deze platforms afgestemd over de aanpassingen van 

speellocaties in de wijken. Met het opheffen van deze platforms worden nu per speellocatie 

kinderen/ jeugd gevraagd naar hun wensen en worden die vertaald in een definitief ontwerp, waar 

ook de buurt gevraagd wordt om te reageren. Daarbij worden inloopmiddagen en – avonden gepland 

waar het een en ander wordt toegelicht .  

Indien mogelijk worden bewoners gevraagd deel te nemen aan een werkgroep die de uitwerking en 

uitvoering samen met de gemeente begeleidt en zorgt voor de terugkoppeling met de buurt. Dit 

resulteert in een groter draagvlak in de buurt. De buurt is dan ook eerder bereid de handen uit de 

mouwen te steken bij het verrichten van werkzaamheden.  

 

3.2.7 Financiën 

 

 

Doelstelling 7: 

Het renoveren en vervangen van speeltoestellen in de openbare buitenruimte en het uitvoeren van 

het noodzakelijke beheer en onderhoud en de inspecties moeten de komende jaren uitgevoerd 

worden binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget.  
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Onderdeel: ombuigingen en bezuinigingen 2012-2015 

Als gevolg van de financiële situatie van de gemeente Ermelo is voor de speelplaatsen vanaf 2012 

een structurele bezuinigingsopgave  afgesproken van € 10.000,00 (beperken aantal speellocaties). 

Hoe en waar die bezuiniging precies ingevuld moet worden is, niet verder aangegeven door de raad. 

Het speelruimteplan moet daar in voorzien.  

In de programma begroting 2012-2016 is de bezuiniging inmiddels (voorlopig) verwerkt bij het 

onderdeel  Speelvoorzieningen/ beheer en onderhoud  (60502).  

 

Onderdeel: aanpassen organisatie 

De komende jaren moet, als gevolg van de financiële situatie, ook nog rekening worden gehouden 

met een bezuiniging bij de uitvoerende organisatie van de gemeente. Voor het onderdeel 

speelvoorzieningen is daar nog geen opgave van bekend. 

 

   

3.3 Meerjarenprogramma speelruimte 2020  

 

 
 

Het meerjarenprogramma speelruimte 2011- 2020 concentreert zich, op basis van de 

beleidsuitgangspunten en de visie, allereerst op de volgende acties: 

 

1. in standhouden van voldoende speelruimte met voldoende diversiteit  voor de jeugd tot 12 

jaar; 

2. participeren in het ontwikkelen en realiseren van bewegings- en ontmoetingsruimte voor de 

jeugd  (formeel/informeel) in het centrum van Ermelo; 

3. realiseren van tenminste 1 multifunctionele buurtspeelplaats per wijk voor de jeugd van 0 tot 

12 jaar; 

4. in beeld brengen van de behoefte aan trapvelden in de wijken; 

5. bevorderen van zelfwerkzaamheid bij het inrichten en onderhouden (zelfbeheer) van 

speellocaties; 

6. tijdig vervangen van veelgebruikte speelvoorzieningen en verwijderen van weinig gebruikte 

speelvoorzieningen (vervangingsplan); 

7. zorgen voor veilige speelplaatsen; 

8. toepassen van duurzame en milieuvriendelijk materialen bij inkoop speeltoestellen; 

9. planmatig aanleggen/ herinrichten van speellocaties; 

10. betere inpassing van schoolpleinen in de omgeving; 

11. voldoende aandacht vragen van ontwikkelaars voor speelruimte bij nieuwe 

omgevingsplannen; 

12. bevorderen van meervoudig ruimtegebruik van sportterreinen en schoolpleinen; 

13. aanleggen van formele speellocaties volgens afgesproken richtlijnen; 

14. meer bewegingsruimte bij de jeugd; 
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15. inzet van combifunctionaris als buurtcoach voor spelende jeugd; 

16. optimale inzet van de beschikbare financiële middelen; 

17. meer aandacht voor de “12 + jongeren”; 

18. onderzoek naar de behoefte bij en mogelijkheden van ouderen voor bewegen in de 

buitenruimte. 

 

Acties die weer betrekking hebben op: 

A. aanleg / (her)inrichten 

B. beheer & onderhoud 

C. communicatie & participatie 

D. onderzoek   

E. financiën 

 

In deel 2 van het speelruimteplan (Realisatie) krijgt dit allemaal een concrete en waar nodig 

projectmatige invulling en uitvoering. 

 

In bijlage 3.1 is de matrix te vinden waarin de bovengenoemde acties zijn afgezet tegen de 

werktypes.    

 

3.4 Financiële aspecten 

 

 
 

Uit de bestedingen in de periode 2004 tot 2010 (zie tabel 2.5) en met de beschikbare budgetten, die 

zijn genoemd in de meerjarenraming  2012-2016 (zie tabel 2.6), moet het haalbaar zijn om de huidige 

kwaliteit aan speelruimte te kunnen behouden.  

Voor het realiseren van extra voorzieningen als trapvelden en bewegingstoestellen in de openbare 

buitenruimte voor senioren zullen aanvullende budgetten van derden nodig zijn of gekeken moeten 

worden naar verschuivingen binnen het beschikbare speelruimtebudget.  

 

In deel  2 van het speelruimteplan (realisering) wordt dit aspect verder uitgewerkt en in detail 

aangegeven waarvoor en wanneer de gereserveerde bedragen nodig zijn en welke aanvullende 

budgetten op enig moment nodig zijn.   
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Begrippenlijst 

 

Spelen 

 

Een bezigheid van opgroeiende kinderen, waarbij zij lichamelijke en sociale 

vaardigheden kunnen ontwikkelen. Spelen is vooral gericht op vermaak, 

recreatie en ontspanning. Het is goed mogelijk dat door het spelen het lichaam 

getraind wordt, echter bij spelen ligt hier niet zo specifiek de nadruk op, zoals 

bij sportbeoefening wel het geval is.   

 

Speeltoestel Een inrichting voor vermaak of ontspanning, waarbij uitsluitend van 

zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt. 

 

3% norm Een norm, ontwikkeld door NUSO / Jantje Beton. 

 

Bij deze norm wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus: 

blokniveau, buurtniveau en wijkniveau.  

Deze norm heeft de behoefte als uitgangspunt: hoeveel plaats is er nodig voor 

een zandbak of grasveldje op blokniveau? Hoeveel vierkante meters zijn nodig 

voor de bijvoorbeeld de aanleg van een basketbalveld op wijkniveau? Op basis 

van redelijkheid komt men dan tot de volgende berekening:  

 

Per blok (van 1 hectare) is 10 x 10 m = 100 m2 buitenspeelruimte nodig.  

Per buurt (van 9 hectare) is 35 x 35 m = 1225 m2 buitenspeelruimte nodig.  

Per wijk (van 100 hectare) is 80 x 80 m = 6400 m2 nodig.  

 

Per hectare komt dit neer op 100 m2 + 136 m2 (1225 m2 : 9) + 64 m2 (6400 m2 

: 100) = 300 m2. Dit is 3 procent 

 

Informele speelruimte 

 

Pleinen en stoepen zijn voorbeelden van informele speelruimte, waar kinderen 

de helft van de speeltijd spelen, bijna twee uur per dag. Deze informele 

speelruimte is ook belangrijk voor het behalen van de norm “gezond 

bewegen”.   

Sport Gericht op het (blijven) verbeteren van bepaalde specifieke lichamelijke 

vaardigheden of eigenschappen, vaak in combinatie met prestatie en/of 

competitie. 

 

Breedtesport Sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op 

amateurbasis. 

 

Combinatiefunctionaris 

 

De functionaris vormt de verbinding tussen onderwijs en sport of onderwijs en 

cultuur. De functionaris heeft een achtergrond als specialist op het gebied van 

sport of cultuur. Daarnaast hebben ze kennis van de wijze waarop 

onderwijsorganisaties en verenigingsorganisaties zijn georganiseerd. Ook 

hebben ze kennis op het gebied van samenwerkingsverbanden en van 

pedagogiek. 

 

Burgerparticipatie 

 

Inwoners van een wijk of gemeente vormen samen een gemeenschap. Bij 

burgerparticipatie stimuleert de gemeente haar inwoners hun 

verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid in die gemeenschap en 

stimuleert hen om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de gemeenschap. 

Bijvoorbeeld door hen zelf activiteiten te laten organiseren.  Ook bedrijven, 

scholen, fondsen, woningbouwcorporaties en andere lokale partners kunnen 

hieraan bijdragen. 

   

Wijkgericht werken Bij het wijkgericht werken, werkt de gemeente samen met bewoners en 
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maatschappelijke partners zoals woningbouwcorporaties, 

projectontwikkelaars, welzijnsinstellingen, politie aan een veilig en leefbaar 

Ermelo. 

 

Wmo 

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking 

de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan 

gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De 

Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel 

mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en 

iedere gemeente legt andere of eigen accenten. 

 

NUSO De Nuso behartigt de belangen van speeltuinen in Nederland. Zij bepleit het 

belang van meer speelruimte voor de jeugd. 

 

Jantje Beton Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. 

Verstoppertje spelen, kliederen met water, hutten bouwen, stoepranden. 

Regelmatig is er geen plek of is de plek slecht bereikbaar of prikkelt deze de 

fantasie niet.  

Jantje Beton bedenkt, financiert en organiseert daarom projecten die vrij 

buitenspelen mogelijk maken. 
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Bijlagen 
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Bijlage 2.1: Conclusies & aanbevelingen speelruimteplan 2000  

 

 

Conclusies Spelen in Ermelo 2000: 

 

Samenstelling jeugd: 

- Van de bevolking is 23,3 % 18 jaar of jonger  (landelijk 18-20 %); 

- Verdeling 0-6 (7,2%), 6-12(7,9%) en 12-18 (8,3%) wijkt af van landelijke: 6%-6%-6%; 

- In Ermelo-Noord weinig jeugd; 

- In Ermelo-West relatief veel jeugd; 

- In Ermelo-West, Ermelo Oost en Horst &Telgt relatief minder 0-6 jarigen (“vergrijzing”); 

 

Samenstelling en verdeling speelplaatsen:  

- Nadruk op speelplaatsen met meerdere speelelementen; 

- Goede verdeling over blok-, buurt- en wijkniveau; 

- Ruim de helft heeft goede speelwaarden; 

- Bij ruim 90% maatregelen om veiligheid te verbeteren (valondergrond en speelzone);  

 

Beheer & onderhoud speelplaatsen/ -toestellen: 

- Bij 2/3 van de  speelplaatsen is dagelijks beheer minder goed tot slecht; 

- Bij ongeveer 20% is onderhoudsstaat slecht; 

- In vergelijking met andere gemeenten kwantitatief minder goed aanbod; 

- In West overaanbod aan speelruimte op blokniveau en tekort op wijkniveau; 

- In Oost overaanbod op blok- en buurtniveau;  

 

Gebruik van speelplaatsen: 

- Speelplaatsen worden goed gebruikt; 

- Op 25 formele en 21 informele plekken is sprake van intensief gebruik; 

- Grootste gebruikersgroep: tussen 3 en 12 jaar; 

- Ermelo komt over als een gemeente met veel informele speelplekken; 

 

Aanbevelingen uit speelruimteplan “Spelen in Ermelo 2000”:  

- Verkeersruimte; 

- Verbeteren  veiligheid speelvoorzieningen; 

- Bewaken veilige onderhoudsstaat; 

- Aanpak huidige speelplaatsen; 

- Verbeteren speelwaarde buurt- /wijkniveau en aanpak voorzieningen 12+; 

- Aanleg nieuwe speelplaatsen in bestaande woongebieden; 

- Aanpak speelruimtebeleid; 

- Aanpak speelruimtebeleid in nieuwe woongebieden; 

- Financiële raming bouwstenen begroting; 
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UITVOERING AANBEVELINGEN SPEELRUIMTEPLAN 1999 

 

Beleidsonderdeel 

 

Voorstel/ actiepunt Stand van zaken realisatie 

Verbeteren 

verkeersruimte 

Onderzoeken verbeteringen 

verkeersstructuur 

Uitgevoerd in kader van Duurzaam Veilig 

Verkeer / inrichten 30-km 

zones wijk Noord/ Oost/ Zuid / West) 

Verbeteren veiligheid 

speelvoorzieningen 

Opvolgen voorschriften leveranciers Constante aandacht 

 Beveiligen verkeerd uitgevoerde 

toesteldetails 

Uitgevoerd (2001 - 2003) 

 Uitvoerend beheer bijsturen naar 

veiligheidsbeheer  

??? 

 Opvolgen voorschriften leveranciers  

Valondergronden laten voldoen aan NEN- 

normering 

Uitgevoerd (2001 - 2003) / jaarlijks 

aanvullen 

 

 Gras bij valhoogten boven 1.00 m vervangen Uitgevoerd (2001 - 2003) 

 

 Blijvende aandacht voor veiligheidszones Doorlopende aandacht 

 Opheffen risico's door beknelling bij 6 

openbare locaties door overleg met 

leverancier over kleine wijziging 

voorschriften. 

Uitgevoerd 

 

 Aandacht voor beknelling bij 28 locaties met 

rondhouten toestellen. Op den duur 

toestellen uit bestand verwijderen 

Uitgevoerd 

 Komende 5 jaar diverse risico's aanpakken 

en toestellen geleidelijk vervangen 

Uitgevoerd (2001 - 2003) 

Bewaken veiligheid 

onderhoudsstaat 

speelvoorzieningen 

Onderhoudsstaat van speelvoorzieningen 

nauwlettend blijven volgen.  

Voortdurende aandacht 

 Waar nodig op investeren in vervanging en 

herinrichting om grote financiële 

verrassingen te voorkomen 

Uitgevoerd 

 Medewerkers bijscholen op het vlak van 

veiligheid 

Via opleidingsplan 

 Toetsen eigen bevindingen aan opname 

door extern bureau (1x per 5 jaar) 

Niet uitgevoerd/ wel controle Warenwet 

gehad in 2008.  

Aanpassen / verbeteren 

huidige (1999) 

speelplaatsen 

Oplossen onveiligheid op druk gebruikte 

speelplaatsen 

Uitgevoerd 

 Oplossen onveiligheid op minder druk 

gebruikte speelplaatsen 

Uitgevoerd 

 Verbeteren speelwaarde Constante aandacht 

 Inlopen onderhoudstoestand en vergroten 

beheerbaarheid van het speeltoestellen 

bestand 

??? 

Verbeteren speelwaarde 

buurt- en wijkniveau / 

aanpak voorzieningen 12+ 

Aanleggen van 12+ voorzieningen (skate + 

basket) als sportvoorzieningen met een 

openbaar karakter 

Aangelegd in kader van breedtesport (5 

locaties) - 2004/2005 

 Kleinere minder opvallende 

ontmoetingsplekken voor 12+ realiseren 

Deels aangelegd in combinatie met 

breedtesportvoorzieningen. 

 Aanbod op buurtniveau versterken In uitvoering. 

 Bij 6 reeds bestaande locaties investeren in 

versterking voor 12 + : locaties 

Zwaluwstraat. 

(01.204), Veldwijkerweg (03.219), Acht 

Schepel (03.222), De La Reystraat 

Gedeeltelijk uitgevoerd in kader van 

breedtesport (2004/2005). 
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(verplaatsen 02.203), 

Kon Emmalaan (03.206) en Smidsweg 

(verplaatsen 04.204). 

Aanleg nieuwe 

speelplaatsen in bestaand 

gebied 

Locaties inrichten omg Duifstraat/ 

Eksterstraat , Valkenhof/ Sperwerhof, 

Havikshof, Plas van Beek en omg 

Putterweg/Varenlaan/Weth.Rikkerslaan. 

??? 

 Geld reserveren voor op termijn realiseren 

locatie op wijkniveau in Speuld. 

Meenemen in grondexploitatie 

toekomstige ontwikkeling van 

nieuwbouw / Nog geen geschikte locaties 

beschikbaar. 

Aanpak speelruimtebeleid 

(bewonersparticipatie) 

bewoners 

bewoners en kinderen betrekken bij 

uitvoering speelruimtebeleid. 

Voortdurende aandacht (inloop- en info 

middagen of avonden). 

 Aansluiten bij bestaande werkgroepen Nog niet voorgekomen 

 Stimuleren beheer door bewoners  Gebeurt nog weinig tot niet 

 Regelmatig bijstellen speelruimteplan dmv 

terugkoppeling van uitvoerings- en 

beheersinformatie 

Gebeurde via de wijkplatforms. Is begin 

2010 gestopt en gaat over naar ??? 

 

 Aanwijzen coördinatiepunt bij gemeente 

voor bijhouden van: bevolkimgsgegevens / 

dossiers 

speelplaatsen / beschrijven veranderingen 

RO per buurt / systematisch laten 

observeren gebruik 

van speelplaatsen 

Is gedeeltelijk invulling aangegeven. 

 

 Vaststellen onderdeel visie van 

speelruimteplan door 

de raad. 

Is vastgesteld 

Aanpak speelruimtebeleid 

in nieuwe woongebieden 

Bij ontwikkelen nieuwe woongebieden 

vroegtijdig spelen in woonomgeving aan de 

orde stellen 

Doorlopende aandacht. Voorbeelden: 

Abdij, Driesten, Host Noord 

 Vooraf aangeboden speelwaarde op 

speelplaatsen vastleggen 

?? 

 Speelruimteplan ontwikkelen voor te 

ontwikkelen woongebied  

Trefpunt ??? 

financiële raming 

bouwstenen begroting 

handhaving bestaand beleid door jaarlijks 

cyclisch onderhoud uit te voeren om de 61 

locaties 

aantrekkelijk, leuk en veilig te houden( 

uitvoerend beheer). Geraamde kosten € 

50.000 (pp 

1998) 

 

zie financieel overzicht investeringen 

breedtesport 

Vanaf 2004 is gemidddeld € 60.000 

geinvesteerd in het op peil houden 

van de speellocaties, naast de inzet van 

gemiddeld 1000 uren BD voor 

het veilighouden en cyclisch onderhoud. 

 

 Op basis van vervangingswaarde alle 

speeltoestellen middelen reserveren voor 

structurele 

vervanging binnen bestaand beleid (1998: € 

650,00 per locatie) 

Jaarlijks is € 60.000 beschikbaar voor 

vervanging/ herinrichting 

speellocaties 

 

 In de toekomst kiezen voor speeltoestellen 

met een betere kwaliteit in plaats van 

rondhouten 

speeltoestellen 

Verscheidene rondhouten toestellen zijn de 

afgelopen tien jaar 

vervangen door duurzamere toestellen. 

 

 Bij elke nieuw toegevoegd toestel de 

begroting ophogen met geïndexeerde 

bedragen 

Wel of niet uitgevoerd ? 

 

 Direct oplossen van knelrisico's. Kosten € 

1700 (pp 1998)  

Uitgevoerd 

 Valondergronden verbeteren/ vervangen op 

58 locaties (ca 40m2 / locatie). Uitgaan van 

Uitgevoerd 
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makkelijk beschikbare en goedkope 

valbodems met grof zand, fijn grond of 

schors. Hiervoor € 

58.000 beschikbaar stellen voor de periode 

1999 - 2004 

 Stelpost van ca € 40.000 (pp 1998) opnemen 

voor overige veiligheidsingrepen in periode 

1999 - 

2004. 

Uitgevoerd 

 Herinrichten 21 openbare 

speelvoorzieningen in de periode 1999 - 

2005. Geraamde kosten € 

345.000 (pp 1998). 

Zie financieel overzicht budgetten en 

bestedingen 2001 - 2009 

 

 Aanleg 6 nieuwe speellocaties in de periode 

2003 - 2010. Geraamde kosten € 100.000 (pp 

1998). 

Zie financieel overzicht budgetten en 

bestedingen 2001 - 2009 

 Opheffen/ onderhoudsarm maken 11 

openbare voorzieningen. Geraamde kosten € 

12.500 (pp 

1998) in de periode 2000 - 2006 

Zie financieel overzicht budgetten en 

bestedingen 2001 - 2009 

 

 Extra maatregelen 12+ voorzieningen (excl 

skate / basket voorzieningen) 

Zie financieel overzicht investeringen 

breedtesport 
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Bijlage 2.2: Overzicht investeringen speellocaties 2000 - 2010 
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Bijlage 2.3: Kaarten met openbare speellocaties in gemeente Ermelo - 2011 

 

WIJK NOORD 
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WIJK OOST 
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WIJK ZUID 
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WIJK WEST 
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OVERIG : HORST-NOORD en Bossen 

 

       Horst- Noord 

 

  Bossen 
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Bijlage 2.4: Overzicht openbare speellocaties in gemeente Ermelo - 2011 

 

TOTAAL 

Tabel: Overzicht speelplaatsen gemeente Ermelo –  2011 (exclusief sportvelden) 

 Bebouwde kom Ermelo Overig Totaal 

 West Nrd/C Zuid Oost   

in beheer:       

openbare speelplaatsen 29 5 12 8  54 

speelplaatsen vanaf 2000 3 2 8 1  14 

Subtotaal 

 

32 7 20 9   68 

breedtesport 1 1 3 -  5 

recreatieterreinen     2 2 

Horst – noord     3 3 

Totaal 

 

33 8 23 9 5 78 

aantal speeltoestellen 155 31 88 54 37 365 

gem. aantal / speelplaats 4-5 4 4 6 7 4-5 

niet in beheer:       

schoolpleinen 3 1 6 2  14 

Bron: beheersysteem gem. Ermelo – peildatum 09/2011 

 

Kencijfers spelen in Ermelo 

 Aantallen 

Speelplekken in wijken *) 73 

Speeltoestellen in wijken 328 

Kinderen / jongeren in wijken **) 5431 (tot 18 jaar) 

Kinderen per plek (in wijken) 74 

Toestellen per plek 4-5 
 

*) uitsluitend het aantal speelplekken in de wijken van de kern Ermelo, inclusief de breedtesport locaties. 

**) peildatum 1/10/2011 

 

PER WIJK 

Wijk West Locatie / Straat Doelgroep Bijzonderheid 

01-101 Lijsterlaan 3–12 jr Schoolplein Arendshorst 

01-102 Kievitstraat / Spechtstraat  3–12 jr Schoolplein Julianaschool 

01-103 Wiekslag 3–12 jr Schoolplein Bernhardschool 
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01-203 Kanariehof  0-12jr  

01-204 Kwetternest 0-12 jr Reconstructie (2011) / 

trapveld 

01-205 Tuinfluiterstraat 0–9  jr  

01-206 Wulpstraat  6–12 jr Trapveld - klein 

01-208 Kievitstraat  3-18 jr  

01-209 Reigerstraat 6–12 jr  

01-212 Korte Haeg 1 3-9 jr  

01-213 Korte Haeg 6-12 jr  

01-214 Kolevaarserf 0-12 jr  

01-215 Valkenhof / Lange Haeg 1 3-18 jr Trapveld  

01-218 Lange Haeg 2 0-9 jr  

01-219 Lange Haeg / Veldwijkerweg 3-18jr Trapveld 

01-221 Rutgerskamp 0-9 jr  

01-222 Acht Schepel 6-15 jr  

01-223 Rengersland 3-9 jr  

01-227 Van Pallandtlaan 6-15 jr  

01-228 Hoge Kamp 1 0-6 jr  

01-229 Hoge Kamp 2 / Prof Lindeboomlaan 0-12 jr  

01-230 Hoge Kamp 3 / Prof Lindeboomlaan 3-12 jr  

01-231 Prof Lindeboomlaan  0-6 jr  

01-234 Leeuwerikstraat (Roerdompstraat) 3-12 jr  

01-235 Meerkoetstraat (Rietgansstraat) 6-12 jr  

01-236 Zwaluwstraat (Arendlaan) 3-12 jr Aansluitend op schoolplein 

01-237 Patrijzenhof 3-12 jr  

01-238 Groenling/ Balverzaal 12+ Breedtesport / trapveld 

01-239 Wielewaal (144 – 188) 3-15 jr  

01-240 Nachtegaal 3-15 jr  

01-241 Wielewaal (78-92) 3-9 jr  

01-242 Eksterstraat / Wijkcentrum Leemkuul 3-15 jr  

01-243 Meerkoetstraat (42-44) 6-12 jr  

    

Wijk Zuid Locatie / Straat Doelgroep Bijzonderheid 

02-101 Cronjéstraat (Watervalschool) 3–12 jr Schoolplein Waterval 

02-102 Pretoriusstraat (De Schakel) 3–12 jr Schoolplein De Schakel 

02-103 Hamburgerweg (Margrietschool) 3–12 jr Schoolplein Margrietschool 

02-104 De la Reystraat (Klokbekerschool) 3–12 jr Schoolplein Klokbeker 

02-105 De la Reystraat (Augustinusschool) 3–12 jr Schoolplein Augustinus 

02-106  De Wetstraat (Prins Willem Alexander) 3-12 jr Schoolplein PW Alexander 

    

02-201 Kozakkenkamp / Kostersland 3-12 jr Trapveld – klein  (16x11m) 

02-202 Smutslaan 6-18 jr Trapveld 

02-203 De la Reystraat (62 – 72) 0-9 jr  

02-204 Herderlaan  12+ Skatepark Calluna 

02-205 Retiefstraat 1 (38-50) 3–15 jr  

02-206 Retiefstraat 2 (14-26) 3-15 jr  

02-207 Retiefstraat 3 (134-146) 6-15 jr  

02-208 Retiefstraat 4 (110-122) 6-15 jr  

02-209 Retiefstraat  (155 - 157) (Groevenbeek) 3-9 jr  

02-210 Witwatersrand (39-75) 0-9 jr  

02-211 Hoge Enk 0-12 jr  

02-212 Pretoriusstraat / De Wetstraat 0-18 jr Aansluitend op schoolplein 
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02-213 Luthulihof  0-9 jr  

02-214 Bothastraat 0-9 jr  

02-215 Witwatersrand (29-39) 0-15jr Trapveld 

02-216 Retiefstraat / Groevenbeekse Heide 6-18 jr Trapveld 

02-217 IJsbaanweg / Suikerbakker  3-12 jr Nabij kanovijver 

02-218 Sportlaan (parkeerplaats DVS) 12+ Breedtesport 

02-219 Witwatersrand (113 – 135) 0-9 jr  

02-220 Herderlaan / de La Reystraat  6-12 jr Aansluitend op schoolplein 

02-221 IJsbaanweg  senioren Bij Baanveger 

02-223 Sportlaan 6-12 jr  

02-271 Oude Telgterweg  Nb Kunstpark /trapveld ? 

    

Wijk 

Noord/Centrum 

Locatie / Straat Doelgroep Bijzonderheid 

03-102 Dirk Staalweg (Ireneschool) 3-12 jr Schoolplein Ireneschool 

    

03-201 Badhuisweg 0-12 jr  

03-202 Wittenkamp 3-12 jr  

03-203 De Enk 3-12 jr  

03-204 Willem de Zwijgerlaan 3-12 jr  

03-205 Wilhelminalaan / Constantijnlaan 6-15jr Trapveld 

03-206 Koningin Emmalaan 12+ Breedtesport 

03-207 De Driesten 3-12 jr  

03-208 Chevallierlaan (Raadhuisplein) 0-6 jr Kinderopvang / niet 

openbaar 

03-209 Garsterland (’t Abdij) 0-6 jr  

    

Wijk Oost Locatie / Straat Doelgroep Bijzonderheid 

04-101 Amanietlaan  3-12 jr Schoolplein De Cantharel 

04-103 Smidsweg  3-12 jr Schoolplein Beatrixschool 

    

04-201 Veldweg / Varenlaan 0-12 jr Nabij hertenkamp 

04-202 Varenlaan   6-18 jr Trapveld 

04-203 Amanietlaan 3-12 jr  

04-205 Ribespad 3-12 jr Trapveld 

04-206 Meidoornlaan 0-9 jr  

04-207 Jasmijnweg 3-12 jr  

04-208 Kamperfoeliehof 0-12 jr  

04-209 Veluws Hof 3-12 jr  

04-210 Moslaan  3-12 jr Eigendom Uwoon 

    

Buitengebied Locatie / Straat Doelgroep Bijzonderheid 

 Dagrecreatieterrein / Hondenveld 0-18 jr In de bossen 

 Dagrecreateterrein Arnhemse Karweg 0-18 jr In de bossen 

 Trimbaan 12+ In de bossen 

01-06-42 Horst-Noord: Allerboschweg 3-12 jr  

01-06-920 Horst-Noord: Horster-Zoomweg 3-12 jr  

01-06-1738 Horst-Noord: Ribbenboschweg 3-12 jr  
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Bijlage 2.5: Ontwikkeling samenstelling jeugd Ermelo 2000 – heden 

 

In het speelruimteplan van 2000 was ook een overzicht opgenomen van de leeftijdsopbouw van de 

jeugd in Ermelo. In 2009 is een tussentijdse vergelijking gemaakt die in de volgende tabel is 

samengevat. 

  

Tabel: Ontwikkeling leeftijd jeugd tijdvak 2000 – 2009. 

 

 Nrd/Z 

2000 

Nrd/Z 

2009 

Oost 

2000 

Oost 

2009 

West 

2000 

West 

2009 

Totaal 

2000 

Totaal 

2009 

0-3 jr 352 208 128 58 353 186 833 452 

%  -69,2  -120,7  -89,8  -84,3 

3-6 jr 310 295 143 96 369 252 822 643 

%  -5,1  -49,0  -46,4  -27,8 

6-9 jr 335 316 150 125 443 249 928 690 

%  -6,0  -20,0   -77,9  -34,5 

9-12 jr 341 350 181 `145 407 289 929 784 

%  2,6  -24,8  -40,8  -18,5 

12-15 jr 373 372 134 168 366 295 873 835 

%  -0,3  20,2  -24,1  -4,6 

15-18 jr 401 459 151 241 336 436 888 1136 

%  12,6  37,3  22,9  21,8 

         

TOTAAL 2112 2000 887 833 2274 2707 5273 4540 

%  -5,6  -6,5  -33,2  -16,1 

         

Bron: Speelruimteplan  2000  en GBA gegevens juli 2009 

 

De resultaten uit de tabel laten duidelijk zien dat er binnen de jeugd van 0 t/m 18 jaar een duidelijke 

verschuiving is opgetreden in de periode 2000-2009.  

Het gaat hier nadrukkelijk om de jeugd in de wijken Noord/Zuid, Oost en West van de kern Ermelo. 

 

Er is sprake van een duidelijke afname is in het totale aantal jeugdigen ( -16%) en met name bij de 

allerjongste kinderen. In wijk West is die afname opvallend  (-33%).  

Wel zijn er  duidelijk meer jongeren in de leeftijdsgroep van 15+, waarvan bekend is dat ook zij 

vragen om speel- of bewegingsruimte, maar dat die wat lastiger is in te vullen.  

De breedtesportlocaties zijn de afgelopen jaren met name voor deze doelgroep gerealiseerd.  
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Actuele gegevens - 2011 

 

Basisgegevens gebruik voor samenstellen grafiek 2.1  

Herkomst Burgerzaken gemeente Ermelo 

Peildatum: 1/10/2011 

 

leeftijd M V 
0 113 122 
1 119 127 
2 121 131 
3 112 122 
4 125 134 
5 147 125 
6 121 140 
7 148 139 
8 149 146 
9 164 138 
10 146 136 
11 166 177 

subtotaal 1631 1637 
Subtotaal 1 3268 

12 161 154 
13 173 160 
14 184 182 
15 199 167 
16 203 182 
17 227 171 

Subtotaal 1147  1016  
Subtotaal 2 2163 

  
Totaal 1 2778 2653 
Totaal 2 5431 
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Het CBS presenteert met zekere regelmaat cijfers over de jeugd. In tabel 2.2 zijn de te verwachten 

groeicijfers (prognoses) voor de komende 30 jaar aangegeven voor de jeugdzorgregio Noordwest-

Veluwe ten opzichte van 2008 (referentiepunt). Ook hier is sprake van een dalende lijn die met name 

nog doorzet tot 2020 (-14%).  

 

Tabel: Ontwikkeling groei 0-19 jaar in jeugdzorgregio. 

 

 Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Totaal 

2008 0 0 0 0 0 0 0 

2010 -2,4 -3,6 1,7 -2,6 -4,0 -0.9 -1,6 

2015 -10,2 -11,4 4,4 -10,2 -11,2 -5,8 -6,2 

2020 -15,3 -14,3 5,9 -15,8 -10,3 -8,9 -8,2 

2025 -20,2 -14,1 5,2 -20,4 -10,4 -10,5 -10,1 

2030 -20,4 -10,4 5,9 -20,4 -7,5 -5,8 -8,3 

2035 -19,2 -9,9 6,2 -21,2 -6,1 -3,6 -7,6 

2040 -20,1 -11,4 6,5 -22,6 -7,1 -4,5 -8,4 
Bron: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) 



Speelruimte in Ermelo – deel 1: visie 
55 

Bijlage 2.6: Burgertevredenheid speelmogelijkheden 

 

Ermelo valt in de categorie gemeenten kleiner dan 50.000 inwoners ( 25.000 tot 50.000 inw).  

In de tabel 2.3 zijn de uitkomsten aangegeven voor een drietal items die de afgelopen jaren zijn 

gepeild binnen de Veluwse regiogemeenten (voor zover ze natuurlijk meedoen aan dit platform).  

Het gaat om de jaren 2008 t/m 2011.  

   

Tot de groep gemeente < 50.000 inwoners behoren ongeveer 200 gemeenten. Het gemiddelde is  

op dat aantal gebaseerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website:  

www.waarstaatjegemeente.nl 

 

Tabel: Burgertevredenheid 

 

De burger als wijkbewoner (10-puntsscore).    

Tijdvak: 2008-2011.  

Gemeentegrootte: kleiner dan 50.000 inw in 2010. 

 

 Oordeel burger over 

speelmogelijkheden 

 

Oordeel burger over 

voorzieningen voor 

jongeren 

Oordeel burger over 

directe woonomgeving 

 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Epe 5,8 5,9 - 6,1 4,1 4,5 - 4,8 7,8 7,7 - 7,6 

Ermelo 6,5 6,8 6,7 6,7 4,5 5,4 5,0 5,2 7,7 7,7 7,5 7,5 

Harderwijk - - - 7,2 - - - 5,6 - - - 7,5 

Hattem - 7,2 - - - 5,0 - - - 7,6 - - 

Heerde 5,9 - 6,3 - - 4,2 - 5,0 7,7 - 7,7 - 

Nijkerk - 7,1 6,9 6,9 - 5,3 5,3 5,3 - 7,7 7,4 7,3 

Nunspeet 6,3 - - 7,0 4,6 - -  5,5 7,7 - - 7,7 

Oldebroek 5,8 - - - 4,2 - - 5- 7,6 - - - 

             

Gemiddelde *) 6,2 6,5 6,6 6,7 4,3 5,0 5,1 5,1 7,6 7,5 7,5 7,5 
Bron: Burgerpeiling Gemeenten 

 

*) van alle nederlandse gemeenten met < 50.000inw 



Speelruimte in Ermelo – deel 1: visie 
56 

 

Bijlage 2.7: Resultaten onderzoek gebruik speellocaties 

 

Het onderzoek is uitgevoerd om een beter beeld  te krijgen van het gebruik van speellocaties, 

waarvan de indruk bestaat dat ze (te)weinig worden gebruikt. 

Mogelijke oorzaken:  

- het uiteenlopen van inrichting (gedateerd) en leeftijd jeugd uit de omgeving; 

- het ontbreken van voldoende uitdaging / aanleiding om te gaan spelen; 

- een afnemend aanbod  van jeugd in de leeftijdsgroep tot 12 jaar in de omgeving.  

 

In 2010 zijn in overleg met medewerkers van de buitendienst, die direct betrokken zijn bij het in 

standhouden van de speelplaatsen een kleine 50 locaties geselecteerd voor het gebruiksonderzoek. 

 

Vervolgens zijn in een tijdsbestek van 3-4 weken, in de maanden augustus en september, op 10 

verschillende momenten de locaties bezocht en zijn verschillende aspecten vastgelegd zoals: 

- opname datum / tijdstip / weertype; 

- aantal aanwezige kinderen / leeftijdsgroep / jongen of meisje; 

- begeleiding door volwassene(n); 

- activiteiten (spelvorm). 

 

In 2011 is dit gebruiksonderzoek in dezelfde periode herhaalt. 

Daarbij zijn enkele speellocaties niet meer meegenomen, waaronder de schoolpleinen en zijn enkele 

nieuw ingerichte of heringerichte speellocaties toegevoegd (zie tabel). 

 

Wijk  2010 2011 2011 

(aanvullend) 

Wijk Noord/ Centrum  6  locaties   5 locaties geen 

Wijk Oost  9  locaties   6 locaties geen 

Wijk Zuid 20 locaties 13 locaties geen 

Wijk West 19 locaties 10 locaties 2 locaties 

Overig (nieuw) - -  3 locaties 

 

In de tabellen op de volgende 2 bladzijden zijn de resultaten weergeven van de waarnemingen per 

speelplek in 2010 en 2011. 
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SAMENVATTING GEBRUIKSONDERZOEK SPEELPLAATSEN KERN ERMELO 2010

doelgroep aantal in 10 

dgn

J M

 < 3jr  3-6 jr  6-9 jr  9-12 jr  12-15 

jr

 15-18 

jrWEST
Locatie nr. 01-101 School OBS De Arendshorst 3-12 jr 0    

Locatie nr. 01-102 Spechtstraat P.C.B. Kon. Julianaschool 3-12 jr 57 34 23 4 22 28 3

Locatie nr. 01-103 School P.C.B. Prins Bernhard 3-12 jr 18 8 10 1 4 13

Locatie nr. 01-205 Zwaluwstraat/Tuinfluitersstraat  0-9 jr 13 11 2  13

Locatie nr. 01-206 Wulpstraat - voetbalveld  6-12 jr 6 4 2  6

Locatie nr. 01-209 Reigerstraat 6-12 jr 2 1 1 2 2

Locatie nr. 01-212 Korte Haeg 3-9 jr 0 0 0  

Locatie nr. 01-215 Lange Haeg (Groen Haeg) 3-18 jr 2 1 1  2

Locatie nr. 01-218 Lange Haeg 0-9 jr 0 0 0  

Locatie nr. 01-221 Rutgerskamp 0-9 jr 8 2 6  8

Locatie nr. 01-223 Rengersland 3-9 jr 3 2 1  2 1

Locatie nr. 01-228 Hoge Kamp 0-6 jr 0 0 0  

Locatie nr. 01-229 Prof Lindeboomlaan/Hoge Kamp 0-12 jr 0 0 0  

Locatie nr. 01-231 Hoge Kamp/Prof Lindeboomlaan 0-6 jr 5 4 1  1 4  

Locatie nr. 01-236 School Arendlaan 3-12 jr 11 7 4  11  

Locatie nr. 01-237 Patrijzenhof 3-12 jr 0 0 0  

Locatie nr. 01-241 Wielewaal 3-9 jr 0 0 0  

Locatie nr. 01-242 Leemkuul 3-15 jr 2 1 1  2   

Locatie nr. 01-243 Meerkoetstraat 6-12 jr 20 18 2  7 7 6  

ZUID
Locatie nr. 02-101 School De Schakel, Pretoriusstraat 3-12 jr 4 3 1 4

Locatie nr. 02-104 School De Klokbeker 3-12 jr 4 4 0 2 2

Locatie nr. 02-105 School Augustinusschool 3-12 jr 30 22 8 4 20 2 4

Locatie nr. 02-203 De la Reystraat 3-12 jr 27 14 13 22 5

Locatie nr. 02-204 Skatepark Calluna 12 -18 jr 66 61 5 7 7 2 27 23

Locatie nr. 02-205 Retiefstraat tussen nr 38-50 3-15 jr 5 1 4 3 2

Locatie nr. 02-206 Retiefstraat tussen nr 14-26 3-15 jr 6 2 4 5 1

Locatie nr. 02-207 Retiefstraat tussen nr 146-144 6-15 jr 0 0 0

Locatie nr. 02-208 Retiefstraat tussen nr 122-120 6-15 jr 13 6 7 6 7

Locatie nr. 02-209 Retiefstraat tussen nr 155-157 3 -9 jr 12 3 9 11 1

Locatie nr. 02-211 Hoge Enk  0-12 jr 0 0 0

Locatie nr. 02-212 School De Schakel, Pretoriusstraat  0 -18 jr 49 44 5 1 9 7 12 10 10

Locatie nr. 02-213 Luthullihof/ Joubertstraat 0-9 jr 0 0 0

Locatie nr. 02-214 Luthullihof/ Bothastraat 0-9 jr 5 4 1 2 3

Locatie nr. 02-215 Witwatersrand t.h.v. nr 29 0-15 jr 49 31 18 31 12 6

Locatie nr. 02-218 Parkeerterrein DVS 12+ 0 0 0

Locatie nr. 02-219 Witwatersrand t.h.v. nr 65 3-9 jr 21 17 4 15 4 2

Locatie nr. 02-220 Herderlaan, voetbalveld bij Calluna 6-15 jr 42 23 19 2 20 20

Locatie nr. 02-221 Ijsbaanweg (jeux des boules) ouderen 0 0 0

Locatie nr. 02-271 Kunstpark De Groene Enk 0 0 0

NOORD / CENTRUM
Locatie nr. 03-102 Basisschool Irene, D.Staalweg 3-12 jr 37 32 5 1 4 26 6

Locatie nr. 03-201 Badhuisweg 0-12 jr 10 4 6 4 6

Locatie nr. 03-203 De Enk 3-12 jr 0 0 0

Locatie nr. 03-205 Wilhelminalaan 6-15 jr 2 2 0 2

Locatie nr. 03-207 De Driesten 3-12 jr 5 1 4 2 3

Locatie nr. 03-209 Garsterland 0-6 jr 0 0 0

OOST
Locatie nr. 04-103 Beatrixschool, Smitsweg 3-12 jr 3 1 2 1 2

Locatie nr. 04-202 Voetbalveld Varenlaan 6-18 jr 13 13 0  4 5 4

Locatie nr. 04-205 Ribespad 3-12 jr 37 28 9 2 6 13 7 9

Locatie nr. 04-206 Meidooornlaan 0-9 jr 3 3 0 3  

Locatie nr. 04-207 Jasmijnweg 3-12 jr 0 0 0    

Locatie nr. 04-209A Veluwshof groot (met gras) 3-12 jr 10 7 3 2 5 3  

Locatie nr. 04-209B Veluwshof kein (met boomschors) 3-12 jr 5 4 1 1 4  

Locatie nr. 04-210 Moslaan  3-12 jr 14 11 3 4 8 2

Locatie nr. 04-211 Cantharelschool 3-12 jr 5 3 2 3 3

624 437 187 19 150 218 107 83 50

70 30 3,0 24,0 34,9 17,1 13,3 8,0

leeftijdsgroep
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SAMENVATTING GEBRUIKSONDERZOEK SPEELPLAATSEN KERN ERMELO  -  2011
doelgroep aantal 

in 10 

dgn

aantal 

in 10 

dgn

J M

2010 2011 nvt  < 3jr  3-6 jr  6-9 jr  9-12 jr  12-15 

jr

 15-18 

jrWEST
Locatie nr. 01-205 Zwaluwstraat/Tuinfluitersstraat  0-9 jr 13 25 12 13 15 6 4

Locatie nr. 01-206 Wulpstraat - voetbalveld  6-12 jr 6 24 21 3  4 20

Locatie nr. 01-209 Reigerstraat 6-12 jr 2 0 0 0   

Locatie nr. 01-212 Korte Haeg 1 (2-32) 3-9 jr 0 6 4 2   6

Locatie nr. 01-215 Lange Haeg (Groene Haeg) 3-18 jr 2 16 11 5  4 12  

Locatie nr. 01-223 Rengersland 3-9 jr 3 3 0 3   3

Locatie nr. 01-228 Hoge Kamp 1 0-6 jr 0 0 0 0   

Locatie nr. 01-237 Patrijzenhof 3-12 jr 0 4 4 0    4

Locatie nr. 01-241 Wielewaal 3-9 jr 0 3 2 1   3

Locatie nr. 01-242 Leemkuul 3-15 jr 2 9 4 5  7 2  

ZUID
Locatie nr. 02-204 Skatepark Calluna 12 -18 jr 66 64 48 16 1 4 22 37  

Locatie nr. 02-205 Retiefstraat tussen nr 38-50 3-15 jr 5 6 4 2 6  

Locatie nr. 02-206 Retiefstraat tussen nr 14-26 3-15 jr 6 0 0 0   

Locatie nr. 02-207 Retiefstraat tussen nr 146-144 6-15 jr 0 8 2 6  2 2 4

Locatie nr. 02-208 Retiefstraat tussen nr 122-120 6-15 jr 13 0 0 0   

Locatie nr. 02-209 Retiefstraat tussen nr 155-157 3 -9 jr 12 28 12 16 1 15 12

Locatie nr. 02-211 Hoge Enk  0-12 jr 0 2 1 1  2

Locatie nr. 02-213 Luthullihof/ Joubertstraat 0-9 jr 0 4 4  2 2

Locatie nr. 02-214 Luthullihof/ Bothastraat 0-9 jr 5 2 2 0   2

Locatie nr. 02-215 Witwatersrand t.h.v. nr 29 0-15 jr 49 31 27 4 3 7 21  

Locatie nr. 02-218 Parkeerterrein DVS 12+ 0 5 2 3   5

Locatie nr. 02-221 Ijsbaanweg (jeux des boules) ouderen 0 0 0 0  

Locatie nr. 02-271 Kunstpark De Groene Enk 0 0 0 0  

NOORD / CENTRUM
Locatie nr. 03-201 Badhuisweg 0-12 jr 10 3 2 1 3  

Locatie nr. 03-203 De Enk 3-12 jr 0 0 0 0  

Locatie nr. 03-205 Wilhelminalaan 6-15 jr 2 6 6 1 5  

Locatie nr. 03-207 De Driesten 3-12 jr 5 3 0 3 3  

Locatie nr. 03-209 Garsterland 0-6 jr 0 3 3  1 2

OOST
Locatie nr. 04-202 Voetbalveld Varenlaan 6-18 jr 13 11 11 0   11  

Locatie nr. 04-205 Ribespad 3-12 jr 37 22 19 3 13 9    

Locatie nr. 04-206 Meidooornlaan 0-9 jr 3 3 3 0 3   

Locatie nr. 04-207 Jasmijnweg 3-12 jr 0 0 0 0     

Locatie nr. 04-209A Veluwshof groot (met gras) 3-12 jr 10 18 3 15  4 10 3 1

Locatie nr. 04-210 Moslaan  3-12 jr 14 1 1 0 1    

278 310 208 102  5 83 118 85 18 1

67,1% 32,9% 1,6% 26,8% 38,1% 27,4% 5,8% 0,3%

AANVULLING 2011
Locatie nr. 01-203 Kanariehof  0-12jr nb 5 2 3  3 2

Locatie nr. 01-219 Lange Haeg 2 (feestveld) 3-18 jr nb 53 35 18  5 25 20 3

HORST -  NOORD
Locatie nr.  01-06-42 Allerboschweg 3-12 jr nb 2 2 0 2   

Locatie nr.  01-06-920 Horster-Zoomweg 3-12 jr nb 2 2 1 1  

Locatie nr.  01-06-1738 Ribbenboschweg 3-12 jr nb 0 0 0    

leeftijdsgroep

 
 

Conclusies: 

- het totaal aantal waargenomen spelende kinderen bij een 35-tal speelplaatsen in 2010 en 

2011 verschilt weinig; 

- de speellocaties worden duidelijk meer bezocht en gebruikt door (voetballende) jongens ( 

70%) dan door meisjes (30%);  

- de belangrijkste leeftijdsgroep is 3 – 12 jaar; 

- enkele speellocaties die in 2010 zijn heringericht (01-205 en 01-206), kennen in 2011 een 

duidelijke toename in gebruik;   

- van een 7-tal speellocaties moet de noodzaak tot handhaving worden onderzocht; 

- de nieuwe of heringerichte speellocaties worden  goed gebruikt, met uitzondering van de 

speellocaties in Horst-Noord.  
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Met name tweede tabel is interessant, omdat daaruit blijkt welke speelplekken “uit de gratie “ zijn.  

 

Voordat daar maatregelen op gezet worden (verwijderen speeltoestellen of opheffen speellocatie), 

moet nog wel aanvullend onderzoek worden gedaan naar de werkelijke oorzaak van het geringe 

gebruik van de speelplaats. Dit kan onder anderen verband houden met de terugloop van het  aantal 

kinderen in wijk West (zie paragraaf  2.2.3 : aanbod jeugd). 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van het onderdeel realisering. De uitkomsten daarvan 

worden verwerkt in deel 2 van het speelruimteplan.  
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Bijlage 2.8: Aanbod jeugd  

 

In deze bijlage zijn de uitkomsten weergegeven van een aantal speellocaties waarbij is geconstateerd 

dat die weinig tot niet gebruikt worden. 

Met behulp van input van burgerzaken (GBA) en in combinatie met de kadastrale kaart is bepaald 

hoeveel kinderen en /of jongeren wonen binnen een straal van 100, 300 of 800 meter van een 

speellocatie.  

 

Doordat dit een vrij arbeidsintensieve klus is, wordt hier volstaan met het in beeld brengen van de 

locaties waar tijdens het gebruiksonderzoek is geconstateerd dat er weinig tot geen gebruik van 

gemaakt wordt. Hier is de vraag concreet aan de orde of de speellocatie al of niet gehandhaafd moet 

blijven. 

 

Het gaat om de volgende locaties: 

01-228 Hoge Kamp – 100m 

01-241 Wielewaal  - 100 m 

03-203 De Enk – 100m 

04-207 Jasmijnweg – 100m 

 

Daarnaast zijn de grotere speellocaties (op buurt-/wijkniveau)  ook uitgewerkt/ geactualiseerd, 

omdat die speellocaties zonder meer belangrijk blijven, ook in de verdere toekomst.  

01-204 Kwetternest – 300 m 

03-205 Wilhelminalaan / Constantijnlaan (trapveld)  - 300m 

04-205 Ribespad – 100 en 300m 

 

Bij toekomstige aanpassingen van speellocaties en nieuwe speellocaties zal deze vorm van 

bijeenbrengen van data e.d. gebruikt worden om de doelgroep goed in beeld te krijgen. 

Hopelijk zal de verdergaande digitalisering van bevolkingsgegevens (GBA) deze informatie beter en 

sneller ontsluiten en minder arbeidsintensief maken.  
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Bijlage 2.9: Eisen, regels en normen 

 

Deze wet verstaat onder speeltoestellen het volgende:  

“een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning, waarbij uitsluitend van zwaartekracht of 

fysieke kracht van de mens (kind of ouder) gebruik wordt gemaakt. De speeltoestellen zijn uitsluitend 

bestemd voor publiek gebruik”. Speeltoestellen van kinderdagverblijven en van niet vrij toegankelijke 

inrichtingen vallen hier ook onder. Toestellen die primair bestemd zijn voor het gebruik in het kader 

van sportbeoefening vallen niet onder het Attractiebesluit. 

 

De wet schrijft voor dat ieder speeltoestel ‘veilig’ moet zijn. Of een toestel ook daadwerkelijk veilig is, 

bepaalt een Aangewezen Keurings Instelling.  

 

Het Attractiebesluit bevat regels voor ontwerp, constructie, installatie, gebruik en beheer & 

onderhoud en benoemd de risico’s die voor de wet wel of niet aanvaardbaar zijn. Daarbij moet wel 

worden bedacht dat risico’s op een speellocatie het voor kinderen juist spannend kunnen maken en 

de speelwaarde van zo’n locatie kunnen verhogen, waardoor ze ook beter leren risico’s in te schatten 

en hier verantwoord mee kunnen omgaan. De kernwaarde van speellocaties is tenslotte de 

speelwaarde, de veiligheid is een randvoorwaarde.  

 

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is dé instantie in Nederland die toezicht houdt op de naleving 

van het Attractiebesluit. Alles wat daaronder valt, moet gecertificeerd worden door een 

keuringsinstantie, regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden en er moet een logboek 

bijgehouden worden.  

Als een speelobject niet onder het Attractiebesluit valt, wordt het aangeduid als speelaanleiding. Ook 

voor speelaanleidingen bestaat een zorgplicht door de eigenaar, die is vastgelegd in het Burgerlijk 

Wetboek.  

 

Door te voldoen aan de regels wordt het moeilijker om in geval van incidenten,  de gemeente 

aansprakelijk te stellen. Het gaat dan ook met name om veiligheid en aansprakelijkheid.  

 

In 2008 zijn wijzigingen doorgevoerd in het besluit die onder anderen betrekking hebben op de NEN-

normen. Voor speeltoestellen bestaat een algemene Europese norm, NEN-EN 1176-1. Deze norm 

heeft voor een aantal toestellen ook aanvullende normen, bijvoorbeeld voor schommels (NEN-EN 

1176-2), voor glijbanen (NEN-EN 1176-3) en voor wippen (NEN-EN 1176-6). Behalve voor de 

toestellen bestaat er ook een norm voor ondergronden van speeltoestellen (NEN-EN 1177). Het is 

dan ook belangrijk om die normen  voldoende in acht te nemen.  

 

Het WAS verplicht beheerders niet om de Europese normen te gebruiken. Wel geeft de wet aan dat 

voldoen aan de Europese normen een ‘vermoeden van veiligheid’ geeft. Bij inspecties wordt dan ook 

veel met deze normen gewerkt.  Aan de wet (het  Attractiebesluit) voldoen is niet hetzelfde als aan 

de normen voldoen.  Als bij inspectie blijkt dat een toestel niet aan de normen voldoet, betekent dat 

dus niet dat een toestel onveilig is. Om de(mate van) van veiligheid te bepalen, moet een 

risicoanalyse worden uitgevoerd, waarbij de kans op letsel en de ernst van het mogelijke letsel tegen 

elkaar worden afgewogen. 

 

Het volgende risicomodel kan daarbij behulpzaam zijn.  

 

 

KANS 

ERNST 

letsel 

Geen Laag Vrij 

ernstig 

Zeer 

ernstig 

Niet 

mogelijk 

OK OK OK OK 
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Laag OK Aandacht Correctie Urgent 

Hoog OK Correctie Urgent Acuut 

 

 

Normen 

 

Tabel: NUSO / Jantje Beton-norm voor verdeling van speelruimte in woongebieden 

 

Niveau Afmeting gebied Afmeting speelruimte Speelruimte verdeling 

Blok      1 ha   100 m2 100 m2/ha 

Buurt       9 ha 1225 m2 136 m2/ha 

Wijk 100 ha 6400 m2   64 m2/ha 

    

Totaal   300 m2/ha (=3% norm) 

 

Tabel: Speelruimtenorm gemeente Leiden 

 

Leeftijd Aantal kinderen 

per speelplek 

Actieradius Oppervlakte per 

speelplek 

Extra 

0 tot 6 jaar   50   150m 180 m2 1 pierenbad 

6 t/m 12 jaar 100   400m 720 m2 1 ruig speelterrein 

13 t/m 18 jaar 150 1000m 700 -1500 m2 1 sportveld 

 

 

Speelruimtenormen geven houvast voor beleid. Ruimtelijke projecten kunnen eraan worden 

getoetst. Zo kan een vastgestelde norm ervoor zorgen dat speelruimte een vaste plek krijgt in een 

planproces en helderheid biedt. 

De keerzijde ervan is dat de norm een eigen leven gaat leiden en vergeten wordt te kijken naar de 

ruimtelijke en sociale kwaliteit van de openbare ruimte in een buurt of wijk.  

Hierin zal een keuze gemaakt moeten worden. 
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Bijlage 2.10: Overzicht trapvelden en schoolpleinen – kern ermelo 

 

TRAPVELDEN 

Locatie Oppervlakte  materiaal bijzonderheden 

Wijk Noord/Centrum    

- Kon. Emmalaan Ca   265   m2 Asfalt breedtesport locatie 

- Kon. Wilhelminalaan Ca   500   m2 Halfverh.  

    

Wijk Oost    

- Ribespad Ca    700 m2 Kunstgras  

- Taweb Ca 1.000 m2 Gras Overlast wilde zwijnen 

    

Wijk Zuid    

- Herderlaan Ca 3.600 m2 Gras In reconstructie 

- Pretoriusstraat Ca 1.280 m2 Asfalt ? Onderdeel schoolplein  

- Retiefstraat Ca    650 m2 Gras Op overgang met 

Groevenbeekse heide 

- Smutslaan Ca 3.500 m2 Gras  

- Witwatersrand Ca    750 m2 Gras  

    

Wijk West    

- Arendlaan Ca 1.400 m2 Gras Onderdeel schoolplein 

- Groenling Ca 1.200 m2 Gras Tijdelijk buiten gebruik / 

breedte sport locatie 

- Kievitstraat Ca 2.350 m2 Gras  

- Lange Haeg Ca 3.500 m2 Gras  

- Lange Haeg Ca 1.900 m2 Gras  

- Wulpstraat Ca    560 m2 Gras  

- Zwaluwstraat Ca 3.500 m2 Gras Kwetternest / In reconstructie 

 

SCHOOLPLEINEN 

Locatie Organisatie Adres Bijzonderheden 

Wijk  Noord/Centrum    

- Ireneschool vpco Dirk Staalweg  

    

Wijk  Oost    

- Beatrixschool vpco Smidsweg  

- Cantharelschool proo Amanietlaan nieuwbouw 

    

Wijk  Zuid    

- De Klokbeker vpco De La Reystraat schoolspeelplein 

- Margrietschool vpco Hamburgerweg nieuwbouw 

- De Waterval proo Cronjéstraat  

- Augustinusschool rb De La Reystraat  

- Willem Alexanderschool St Catent De Wetstraat  
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- De Schakel gb Pretoriusstraat  

    

Wijk  West    

- Pr. Bernhardschool vpco Wiekslag kleuterontdektuin 

- Kon. Julianaschool vpco Spechtstraat  

- Arendshorst proo Zwaluwstraat  nieuwbouw 

 

Scholen VPCO 
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Bijlage 2.11: Overzicht besteding uren speelvoorzieningen 

 

Deze bijlage laat zien waar in de periode 2004 – 2011 de meeste uren zijn ingezet ten gunste van de 

speelvoorzieningen.  

 

Tabel: Bestede uren 2004 – 2011  

 

Werkzaamheden 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Inspecties / keuringen e.d.  527 150 574 191 161 404 263 501 

opstellen uitvoeringsplannen 172 38 67 33 60 98 67 58 

uitvoering speelruimteplan 39 32 45 15 11 8 32 16 

vervanging / beheer & 

onderhoud 

68 42 302 215 435 879 1103 1037 

herinrichting /renovatie 

speellocaties  

105 83 15 17 127 282 170 314 

realisatie voorzieningen 12+ 108 15 1   1 4 17 

actualiseren speelruimteplan      193 135 153 

TOTAAL 1019 360 1004 471 794 1865 1774 2096 

 

 

 
 

Het betreft hier bestede uren voor zowel voorbereiding (planvorming) als uitvoering.  

Het aantal bestede uren verschilt per jaar en type werkzaamheden. Zo is in de jaren 2004 en 2006 

veel aandacht besteed aan inspecties van speeltoestellen. Vanaf 2009 neemt het aantal uren voor 

vervanging en beheer & onderhoud duidelijk toe, maar dit is het gevolg van het registreren van uren 

door ingehuurde medewerkers vanaf 2009.  

 

Na enkele jaren van geringe tijdsbesteding aan herinrichting /renovaties is dit vanaf 2009 weer 

toegenomen evenals de tijd die besteed is aan de voorbereidende werkzaamheden (onderzoeken 

e.d.) voor het actualiseren van het speelruimteplan.     
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Bijlage 3.1: Meerjarenprogramma 2011-2020 op hoofdlijnen  

 

A. Aanleg / (her)inrichten 

B. Beheer & onderhoud 

C. Communicatie & participatie  

D. Onderzoek   

E. Financiën 
 

Nr. Actie Werktype 

     A B C D E 

1.1.1.1.    In standhouden van voldoende speelruimte voor de jeugd tot 12 

jaar; 

 X   X 

2.2.2.2.    Meedenken over creëren van speelruimte (formeel/informeel) in 

het centrum van Ermelo (raadhuisplein/pauwenplein / 

molenaarsplein/ ‘t weitje); 

X  X X  

3.3.3.3.    Realiseren van tenminste 1 buurtspeelplaats per wijk voor de 

jeugd van 0 tot 12 jaar; 

X  X X X 

4.4.4.4.    In beeld brengen van behoefte aan trapvelden;    X  

5.5.5.5.    Bevorderen zelfwerkzaamheid bij inrichten van speellocaties; X  X   

6.6.6.6.    Bevorderen zelfwerkzaamheid bij het onderhoud van speellocaties 

(zelfbeheer); 

 X X   

7.7.7.7.    Tijdig vervangen van veelgebruikte speelvoorzieningen en 

verwijderen van weinig gebruikte speelvoorzieningen 

(vervangingsplan); 

X X   X 

8.8.8.8.    Zorgen voor veilige speelplaatsen;  X  X  

9.9.9.9.    Toepassen van duurzame en milieuvriendelijk speeltoestellen ne 

ondergronden; 

X X    

10101010    Planmatig aanleggen/ herinrichten van speellocaties; X  X  X 

11.11.11.11.    Betere inpassing van schoolpleinen in de omgeving; X  X X  

12121212    Voldoende aandacht van ontwikkelaars voor speelruimte bij 

nieuwe omgevingsplannen; 

  X   

13.13.13.13.    Bevorderen van meervoudig ruimtegebruik van sportterreinen en 

schoolpleinen; 

X   X  

14.14.14.14.    het aanleggen van formele speellocaties volgens afgesproken 

richtlijnen; 

X   X  

15.15.15.15.    Zorgen voor meer bewegingsruimte bij de jeugd; X  X X  

16.16.16.16.    Inzet van combifunctionaris als buurtcoach voor spelende jeugd;   X  X 

17.17.17.17.    Optimale inzet van de beschikbare financiële middelen en 

menskracht; 

X X  X X 

18.18.18.18.    onderzoek naar de behoefte bij en mogelijkheden van ouderen 

voor bewegen in de buitenruimte. 

X   X X 
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Lijst met geraadpleegde bronnen 

 

1. Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat ? Een studie in opdracht van ministerie LNV naar de  

verbanden tussen theorie en praktijk rond de realisatie van groene natuurspeelterreinen, 

uitgevoerd door  WUR , GGD Rotterdam-Rijnmond en natuurspeeltuin “De Speeldernis “ –

januari 2009.  

2. Tuin & Landschap - Thema uitgave spelen - 2008. 

3. Spelen met ruimte – Handboek gemeentelijk speelruimtebeleid  - een uitgave van Jantje 

Beton, VNG en NUSO – 2006 

4. Tussennotitie: “wijkgericht werken: een tusssenbalans”- Gemeente Ermelo - 2008 

5. Notitie burgerparticipatie en communicatie – Gemeente Ermelo – 2009 

6. Raadsvisie Klimaat “Ermelo op weg naar een klimaatneutrale toekomst” – Gemeente 

Ermelo - 2009 

7. Klimaat uitvoeringsprogramma 2010- 2014  ( bijlage 1 ) – Gemeente Ermelo – 2010 .  

8. Sportvisie 2011-2015 “Sport in beweging” - Gemeente Ermelo – 2011  

9. Structuurvisie Ermelo 2025 – Gemeente Ermelo – 2012 

10. Diverse websites 


