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Onderwerp: stand van zaken uitvoering van het speelbeleid 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
In januari 2009 hebben wij de ‘beleidsuitgangspunten voor het op te stellen uitvoeringsplan 
speelruimten vastgesteld. Na de vaststelling van deze uitgangspunten hebben wij het beleid 
vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma. Dit heeft er toe geleidt dat wij in april 2009 het 
‘uitvoeringsplan speelruimten’ hebben vastgesteld.  
 
Mede naar aanleiding van vragen door uw raad willen wij u middels deze raadsinformatiebrief 
informeren over de stand van zaken. Daarbij kijken wij nog even terug naar het vastgestelde 
beleid, geven wij aan welke prioriteiten wij hebben gesteld in het uitvoeringsprogramma, geven de 
stand van zaken aan en gaan in op de financiering van het uitvoeringsprogramma. Tevens gaan wij 
in op de specifieke situatie per wijk. U treft daarvoor een uitgebreide bijlage aan. 
 
Het vastgestelde beleid 
Het belangrijkste uitgangspunt van het vastgestelde beleid is de 3% norm. Dit is de landelijke 
adviesnorm waarbij 3% van het stedelijk (woon)gebied bestemd dient te zijn als formele 
speelruimte (zie bijlage 1 voor een onderbouwende tabel bij de norm). De adviesnorm is 
opgebouwd uit speelruimten op blok-, buurt- en wijkniveau voor respectievelijk de leeftijdsgroepen 
0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-8 jaar. 
 
Blokspeelruimten zijn speelplaatsen van 100 tot 500 vierkante meter, met een bereik tot ongeveer 
100 meter vanaf de woningen.  
 
Buurtspeelruimten zijn middelgrote terreinen van 500 tot 2000 vierkante meter, met een bereik van 
300 tot 400 meter vanaf de woningen.  
 
Wijkspeelruimten zijn grotere terreinen van meer dan 2000 vierkante meter, met een bereik van 
800 tot 1000 meter vanaf de woningen.  
 
Uit welke ruimten is de norm opgebouwd: 
- formeel ingerichte speelruimten. Het betreft speelruimten van enige omvang (meer dan 100 

vierkante meter) en/of ruimten waar tenminste een speeltoestel aanwezig is voor drie 
verschillende speelvormen; 

- formeel ingerichte speelruimten in gemeenschappelijke tuinen; 
- als speelplaats ingerichte ruimten op schoolpleinen die vrij toegankelijk zijn; 
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- speelruimten in recreatiegebieden direct grenzend aan de woonwijken. 
 
Welke speelruimten tellen niet mee voor de norm: 
Informele speelruimten: Het betreft locaties waar geen speelvoorzieningen staan. Te 
onderscheiden zijn: grasvelden, woonerven, pleintjes, gemeenschappelijke binnentuinen, 
speelvoorzieningen in buitengebieden, sport en recreatiegebieden, vis- en zwemplekken, 
spelevaren en dergelijke.  
 
De informele speelruimten tellen weliswaar formeel niet mee met de adviesnorm van drie procent 
maar kunnen wel worden aangeduid als een speelruimte. Want de praktijk leert dat jeugd en 
jongeren ook veelvuldig gebruiken maken van deze informele speelruimten. Ridderkerk kent ook 
vele van deze informele ruimten dus het is van belang om dit gegeven ook in beschouwing te 
nemen bij de vraag of we als gemeente voldoen aan de norm. 
 
Het uitvoeringsplan speelruimten 
Met het vaststellen van het uitvoeringsplan speelruimten hebben wij de volgende prioriteiten 
gesteld: 
- Bij de uitwerking (gestart in 2010) voorrang geven aan de wijk Oost 
- Goede inpassing van het toekomstige sportplein in het plan voor de Driehoek Zand ten 

behoeve van de wijk Drievliet/Het Zand 
- Overleggen met Woonvisie voor samenwerking met betrekking tot de speelvoorzieningen van 

de gemeenschappelijke tuinen 
- Overleggen met scholen voor benutting van de schoolpleinen buiten de schooltijden 
 
Aandachtspunten bij de uitvoering 
Bij de uitvoering van het speelbeleid is een duidelijk verschil in benadering tussen speelvoor-
zieningen voor de jongste leeftijdsgroep (de blokjeugd) ten opzichte van de voorzieningen voor de 
oudere jeugd. 
 
De blokjeugd 
De jongste jeugd heeft ruimte nodig direct in de beschermende sfeer van de woon- en 
leefomgeving. Het gaat om geschikte terreinen die goed bereikbaar zijn en sociaal veilig liggen. 
Voorts dienen voldoende kinderen in de omgeving te wonen, zodat het loont om een terrein in te 
richten. Om hier goed inzicht in te krijgen is kaartmateriaal opgesteld. Op dit kaartmateriaal staan 
de al aanwezige formele speelruimten en de verdeling van de jongste leeftijdsgroep over het 
stedelijk gebied. In bijlage 2 treft u een voorbeeld van de wijk Slikkerveer aan. Het kaartmateriaal 
laat in één oogopslag zien in welke gebieden voor de jongste leeftijdsgroep speelruimten gewenst 
zijn en waar deze overbodig zijn, omdat er geen of nauwelijks kinderen wonen. Het feit dat het voor 
de blokspeelruimten van belang is dat de kinderen dicht in de buurt moeten wonen, leidt ertoe dat 
speelplaatsen voor jongere jeugd veel meer mee moeten bewegen met de locaties waar de jongste 
kinderen wonen. Dit kan betekenen dat terreinen soms ook ontmanteld moeten worden als er geen 
jeugd in de directe omgeving woont. De ruimte blijft dan overigens wel gereserveerd, zodat deze in 
de toekomst weer kan worden ingericht als speelruimte.  
 
Op dit moment beschikken wij over kaartmateriaal van april 2007 en van januari 2010. Dit geeft 
een eerste indruk van de demografische ontwikkeling. In de toekomst willen wij de opnamen per 
vijf jaar actualiseren. Wij koppelen dit aan het opstellen van de wijkontwikkelingsprogramma’s, 
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zodat elk jaar één of twee wijken onder de loep worden genomen en de gewenste ruimte kan 
worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma van het wijkontwikkelingsprogramma. 
 
De buurt- en wijkjeugd 
Buurt- en wijkjongeren zijn ouder en kunnen verder vanaf de woning spelen. De directe nabijheid 
van de jongeren is dus minder bepalend voor de ligging van de speelterreinen. De actieradius voor 
buurt- en wijkjeugd verschilt van minimaal 400 meter tot maximaal 1000 meter. Het netwerk van 
speelruimten voor de buurtjeugd is daarom beduidend hoger dan die voor de wijkjeugd. Ongeveer 
40% van de terreinen voor de buurtjeugd is echter te klein (kleiner dan 500 vierkante meter) om als 
een volwaardige speelruimte te dienen. Bovendien beperkt de slechte ondergrond van veel 
terreintjes intensieve bespeling. 
 
Het beperktere aantal voorzieningen voor de wijkjeugd maakt dat de voorzieningen van goede 
kwaliteit moeten zijn. Voor de jeugd is het van belang dat ze zich in de ruimten herkennen; dat ze 
er zelf aan bijgedragen hebben. Scholen en de stichting Sport en Welzijn dienen betrokken te 
worden bij het aanleveren van input hiertoe. 
 
Net als bij blokjeugd beschikken we voor buurt- en wijkjeugd over kaartmateriaal van de aanwezige 
speelvoorzieningen met leeftijdsopbouw. De kaart laat zien dat de hoeveelheid terreintjes voor 
zowel buurt- als wijkjeugd vrijwel overeenkomt met de gewenste dekkingsgraad voor de gemeente.  
Echter de oppervlakte van de meeste terreinen is te klein. 
 
De uitwerking waarvoor wij in de komende jaren voor de betreffende jeugd willen gaan zijn: 
a. hogere kwaliteit van de beschikbare voorzieningen; 
b. realisatie van een spel- en sportvoorziening voor de wijkjeugd in Drievliet/Het Zand; 
c. het meer betrekken van scholen bij geschikte speelvoorzieningen voor de buurtjeugd; 
d. een intensiever aanbod van voorzieningen voor de buurtjeugd in wijken waar het aanbod sterk 

afwijkt van de norm. 
 
Openstellen schoolterreinen 
Wij streven naar meer samenwerking met scholen zodat de schoolpleinen ook buiten schooluren te 
gebruiken zijn. Met deze opzet worden twee doelen bereikt.  
 
1. Voor de buurtjeugd is de school herkenbaar als belangrijk ontmoetingspunt, ze kennen de 

route erheen; het is voor deze jeugd een herkenbare ‘eigen’ omgeving.  
2. Met Brede school, Buitenschoolse Opvang en dergelijke wil de school zich meer naar de wijk 

toe profileren. Spelen in en rond schoolpleinen is een onderdeel daarvan. 
 
De stand van zaken 
Na de prioriteitsstelling zijn in 2009 inventarisaties gedaan en hebben verkennende gesprekken 
plaatsgevonden over verbeteringen van de speelruimten in wijk Oost. Bij de gesprekken is vooral 
contact geweest met de vertegenwoordigers van de scholen en de stichting Sport en Welzijn. De 
wijk Oost biedt met de drie basisscholen in dit geval een prima pilot-project. Uit de eerste contacten 
met de scholen blijkt dat positief over de samenwerking wordt gedacht. Ook de inzet van Sport en 
Welzijn speelt daarbij een bepalende rol. 
 
Verder zijn er al contacten met diverse jongeren en bewonerscomités die wensen over 
speelvoorzieningen in de wijk Oost hebben. De planning is om de gewenste verbeteringen in de 
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wijk Oost in 2010 te realiseren. In de driehoek Drievliet/Zand hebben wij ruimte gereserveerd ten 
behoeve van een sport- en spelvoorziening voor buurt- en wijkjeugd. De gesprekken met 
Woonvisie moeten nog worden gestart. 
 
Kwaliteitsverbetering 
De afgelopen jaren is al stevig ingezet op een kwaliteitsverbetering van de bestaande terreinen. Bij 
de kwaliteitsverbetering kunnen bijvoorbeeld veldjes worden voorzien van verharde ondergrond en 
dus intensiever worden benut. Met deze verbeteringen zijn we drie jaar geleden al gestart. In de 
betreffende periode zijn de volgende kwaliteitsverbeteringen tot stand gebracht: 
 
- spel- en sportvoorziening in Rijsoord en Bolnes (combinatie met de scholen de Bosweide en 

Fontein);  
- kunstgrasvelden in de Koolmees (Drievliet), Frans Halsstraat (Centrum), Mr. Treubstraat 

(West);  
- asfaltveldje bij school de Botter in de Pelikaan (Drievliet); 
- 2 pannaveldjes (6x10 verhade voetbalveldjes) aan de Prinsenstraat (Slikkerveer) en de 

Stevinstraat (Zand).  
 
Voorts zijn op dit moment in voorbereiding: 

 
- spel- en sportvoorziening in Slikkerveer te realiseren in het najaar van 2010; 
- 3 kunstgrasvelden in Huygensplantsoen (Oost), Bliek (Drievliet)en Meidoornlaan (West) te  

realiseren in de zomer van 2010.  
 
Voor de jongste leeftijdsgroep is vooral geïnvesteerd in het in goede staat houden van de 
bestaande speelterreinen waar veel jonge jeugd woont. Verder is in overleg met omwonenden een 
nieuwe speelplek voor jonge kinderen gemaakt aan de Bloemenstraat (Oost).  
 
Daarnaast zorgen we ervoor dat bij nieuwbouw en herstructurering van woongebieden zoals 
(Slikkerveer Zuid-Oost, Prima Bolnes, Willaerstlade en dergelijke) conform de 3% norm, 
speelruimten voor de jongere jeugd worden ingepast. Als gevolg hiervan worden in 2010 in Bolnes 
2 en in Slikkerveer 3 speelruimten gemaakt. 
 
Hoe staat Ridderkerk er voor ten opzichte van de adviesnorm? 
In Ridderkerk voldoen we vooralsnog niet aan de 3% norm. De hoofdreden daarvoor is dat veel 
ruimten in Ridderkerk, die op buurt- en wijkjeugd zijn afgestemd, te klein zijn. Op een aantal 
locaties belet de inrichting van de openbare ruimte ons echter om deze ruimten groter te maken. 
Alternatieven zijn nagenoeg niet voorhanden. Daarom kiezen wij in een aantal gevallen voor een 
kwaliteitsverbetering in plaats van een vergroting van de oppervlakte. Het streven blijft er echter op 
gericht om aan de 3% norm te voldoen als zich kansen voor doen. Daarbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het herinrichten van gebieden bij herstructureringsopgaven.  
 
De oppervlakte van speelruimte kan ook toenemen omdat we de scholen bij de uitvoeringsplannen 
betrekken. Met het (ten dele) vrij toegankelijk maken van schoolpleinen wordt ’winst’ geboekt ten 
aanzien van het streven om aan de 3% norm te voldoen. 
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In het onderstaande overzicht is voor heel Ridderkerk en voor de wijken afzonderlijk aangegeven 
wat de situatie is ten opzichte van de norm. 
 
Wijk Woongebied 

in hectare 
3 % norm Aanwezige 

speelruimten 
Afwijking ten 
opzichte van 
de norm 

inclusief 
scholen en 
speeltuinen 

West 
 

30 hectare 0,9 hectare 1,18 hectare = 3,9 % + 0,9 % 1,23hectare 
= 4,1 % 

Centrum 
 

45 hectare 1.35 hectare 1,1 hectare = 2,4 % - 0,6 % 1,39 hectare 
= 3 % 

Oost 
 

69 hectare 2,07 hectare 1,58 hectare = 2,3 % - 0,7 % 1,78 hectare 
= 2,6 % 

Drievliet 
 

90 hectare 2,7 hectare 2,47 hectare = 2,7 % - 0,3 % 2,69 hectare 
= 3 % 

Zand 
 

32 hectare 0,96 hectare 0,92 hectare = 2,9 % - 0,1 % Geen 
verschil 

Slikkerveer 
 

134 hectare 4,02 hectare 2,14 hectare = 1,6 % - 1,4 % 2,46 hectare 
= 1,8 % 

Bolnes 
 

84 hectare 2,52 hectare 1,47 hectare = 1,8 % - 1,2 % 1,57 hectare 
= 1,9% 

Rijsoord 
(kern) 

20 hectare 0,6 hectare 0,91 hectare = 4,6 % + 1,6 % 1,02 hectare 
= 5,1 % 

Oostendam 
(kern) 

6 hectare 0,18 hectare 0,2 hectare = 3, 3 % + 0,3 % Geen 
verschil 

      
TOTAAL 
Ridderkerk 

510 hectare 15,3 hectare 12 hectare = 2,4 % 0,6 % 13,3 hectare 
= 2,6 % 

Voor toelichting zie bijlage 4 (overzichtstabel) 
 
Toelichting op de cijfers 
De 3% norm is gebaseerd op 3% van bebouwd (woon)gebied. In het woongebied gaat het dan om 
alle ruimte die aan het spelen van kinderen onttrokken wordt. Dit betreft dus alle bouwkavels, 
verhardingen als wegen, parkeerruimten, plantsoentjes en watergangen. Om tot een passende 
(wijk)oppervlakte te komen dienen van de totale wijkoppervlakte de groengebieden, die voor 
kinderen toegankelijk en veilig zijn, te worden afgetrokken. 
 
Bovendien speelt de aanwezigheid van kinderen en jeugd in de wijk. In woonzorgzones en in 
diverse grootschalige hoogbouwcomplexen wonen (nagenoeg) geen kinderen, terwijl het hier vaak 
wel om aanzienlijke oppervlakten gaat. Omdat in deze gebieden geen wezenlijke verandering van 
de leeftijdsopbouw wordt verwacht, worden deze oppervlakten niet in de wijkoppervlakte 
meegeteld. De plattegronden waarop de leeftijdsopbouw staat, is in dit geval maatgevend. 
 
Daarnaast spelen de recreatiegebieden en het bereik daarvan, langs de wijk een rol. Deze 
gebieden bieden de buurt- en wijkjeugd veel mogelijkheden voor vertier. Het is dan ook van belang 
om geschikte en goed bereikbare buitenruimten bij de oppervlakte van speelruimten mee te tellen. 
Als voorbeeld kan de zwem- en surfplas en directe omgeving in het Oosterpark worden genoemd. 
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Bij de berekening van de 3% zijn de speelruimten op grond van derden (Woonvisie, en Vereniging 
van Eigenaren) meegenomen. Deze oppervlakten bieden in ieder geval ruimten aan de jeugd uit 
de direct omliggende woningen. Het streven is om met Woonvisie tot verruiming van het 
speelgebruik te komen.  
 
Schoolpleinen maken met uitzondering van Metronoom en de Voorn nog geen deel uit van de 3% 
norm. Deze ruimten liggen achter hekwerken die buiten schooltijden afgesloten zijn. Het 
uitgangspunt is om dit te wijzigen. Schoolpleinen kunnen veel meer speelnut voor de buurtjeugd 
krijgen. Om vandalisme te voorkomen wordt aan een tussenoplossing gedacht om het plein tot een 
bepaalde tijd open te houden. Bij controle hierop kunnen “buurtouders” een belangrijke rol spelen. 
 
De twee speeltuinen in Slikkerveer bieden ook veel kinderen speelplezier. Ze zijn echter maar 
beperkt en dan ook nog uitsluitend in de periode voorjaar- tot herfstvakantie geopend. Bovendien is 
er sprake van lidmaatschap. Om die reden zijn deze niet opgenomen in het aanbod van 
speelruimten. Vrije in- en uitloop zou eenzelfde benadering kunnen krijgen als de schoolpleinen.  
 
Speelstraten. Waar vroeger de straat een belangrijk speeldomein voor kinderen was is dit 
speelgebied vanwege het toegenomen autobezit vrijwel geheel vervallen. In enkele 
woonerfgebieden komen zulke straatdelen nog voor waar de jongste jeugd prima kan spelen, 
vooral als er ook nog een speelaanleiding in het gebied is opgenomen. Dergelijke straten 
(bijvoorbeeld het Scheldeplein) kunnen toegerekend worden aan speelruimten voor de jongste 
jeugd.  
 
Overzicht per wijk 
In bijlage 3 treft u per wijk een overzicht aan. In dit overzicht is aangegeven wat de bestaande 
situatie is, wat de gewenste situatie is, wat reeds op de planning staat en wat er nog gedaan moet 
worden. In bijlage 4 treft u een overzichtstabel aan met daarin per wijk de oppervlakte aangegeven 
en de hectares aanwezige speelruimten. Deze tabel maakt ook een onderverdeling naar blok-, 
buurt- en wijk speelruimten. De tabel vorm de basis voor de in de brief opgenomen samenvattende 
tabel met de percentages per wijk. 
 
Natuurlijk spelen 
U heeft ons ook enkele malen gevraagd om een speelbos aan te leggen. Wij hebben u daarop 
aangegeven dat in het project Waalbos een ruimte beschikbaar komt voor natuurlijk spelen. Deze 
ruimte komt aan de zuidkant van Rijsoord te liggen op het speeleiland. De aanleg van dit deel van 
het Waalbos start na de zomer van 2010. Subsidie is aangevraagd onder anderen ten behoeve 
van de inrichting van het speelbos. Andere mogelijkheden voor gebiedsinrichting met natuurlijk 
spelen liggen in recreatiegebieden als Oosterpark, Reyerpark en voormalig productiebos 
Industrieweg. Het vervangen van de speelbrug in het Reyerpark, die dit jaar is begroot, is voor ons 
aanleiding om een bestemming in relatie tot natuurlijk spelen te onderzoeken. 
 
Financiering 
Met de aanleg, het beheer en onderhoud van speelvoorzieningen zijn hoge kosten gemoeid. 
Daarbij kan gedacht worden aan kosten voor de inrichting, veiligheid, ondergrond en kwaliteitszorg. 
Voor het jaar 2010 zijn de investeringsbedragen in de begroting opgenomen om in de wijk Oost tot 
de gewenste verbeteringen te komen.  
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In 2011 willen wij ons richten op de noodzakelijke verbeteringen voor de jongste jeugd in 
Slikkerveer en voor de buurtjeugd in Drievliet. In 2012 streven wij naar kwaliteitverbeteringen van 
de speelruimten voor de buurtjeugd in buurten met veel jongeren. Om aan deze verdere ambities 
te voldoen zijn aanvullende budgetten nodig. Wij nemen de gewenste investeringsbedragen voor 
de jaren 2011 en verder mee met de begrotingsbehandeling van 2011. Dit is wel afhankelijk van de 
kaders die daarbij gesteld worden in de kerntakendiscussie. 
 
 
Wij vertrouwen erop dat wij u op deze wijze adequaat geïnformeerd hebben over de voortgang van 
het proces. 
 
Hoogachtend, 
 
  
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
De secretaris,                                                 de burgemeester, 
  
 


