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1. Inleiding 
 

De doelstelling van de gemeente Ouder-Amstel is om te komen tot een evenwichtige 

verdeling van voldoende, kwalitatief goede speelruimte in een groene omgeving voor 

kinderen en jongeren om (veilig) te kunnen spelen, sporten en ontmoeten. Om de 

gestelde ambities waar te kunnen maken, is de speelnota vertaald naar een concreet 

uitvoeringsprogramma voor de komende zes jaar.  

 

Aan het eind van deze beleidsperiode zullen 34 van de 50 speelplekken technisch zijn 

afgeschreven, maar de gemeente beschikt niet over de financiële middelen om al deze 

plekken aan te pakken. In een tijd waarin bezuinigd moet worden en geen budget is 

gereserveerd in de gemeentelijke begroting voor de vervanging en vernieuwing van 

speel- en sporttoestellen, zal de uitvoering van het beleid geheel afhankelijk zijn van het 

beschikbare investeringskrediet dat vrijgemaakt kan worden vanuit de algemene 

middelen.  

 

Vanuit de gemeenteraad is de wens dan ook uitgesproken een aantal scenario’s te 

schetsen, waarin de aanpak van de speelplekken inclusief de lasten die daaruit 

voortvloeien duidelijk naar voren komen. Er is voor gekozen om een basisscenario te 

ontwikkelen op basis van een investeringskrediet van gemiddeld € 80.000,- per jaar, die 

afgeschreven wordt in 15 jaar. Binnen dit basisscenario worden 19 plekken heringericht 

en één nieuwe plek ontwikkeld, waar een totale investering van € 480.000,- voor nodig 

zal zijn verspreid over zes jaar. Vanaf 2026 brengt deze investering een structurele 

afschrijflast van € 32.002,-. Omdat het niet mogelijk is vooraf in te schatten wat het 

effect zal zijn van deze investeringen op het onderhoudsbudget is ervoor gekozen om het 

bestaande beschikbare onderhoudsbudget te handhaven en middels de 

meerjarenplanning ieder jaar te kijken of het budget nog toereikend is om de bestaande 

en heringerichte plekken te onderhouden.  

 

Omdat niet alle plekken in zes jaar tijd aangepakt kunnen worden, moeten er keuzes 

gemaakt worden. In hoofdstuk 2 worden prioriteiten gesteld op basis van het doel en de 

uitgangspunten uit de speelnota. Met behulp van deze prioriteiten is een 

uitvoeringsprogramma opgesteld aan de hand van een tijdlijn (hoofdstuk 3), die 

vervolgens per kern en buurt nader wordt toegelicht en weergeeft waarom bepaalde 

keuzes zijn gemaakt.  
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2. Uitgangspunten beleid 
 

Het opknappen van speelplekken moet ervoor zorgen dat er een evenwichtige verdeling 

van kwalitatief goede speelruimte komt in een groene omgeving binnen de gemeente. 

Omdat niet alle plekken binnen deze beleidsperiode aangepakt kunnen worden, zijn op 

basis van deze doelstelling prioriteiten gesteld om een keuze te kunnen maken welke 

speelplekken binnen de komende zes jaar als eerste aangepakt dienen te worden:   

 

1. Evenwichtige verdeling 

De keuze is gemaakt om als eerste in te zetten op een evenwichtige verdeling van de 

speelruimte. Uit de kwantitatieve analyse kwam duidelijk naar voren dat: 

- niet binnen iedere speelzone één formeel ingerichte speelplek is voor de 

doelgroep 0 – 6 jaar en 6 – 12 jaar;  

- de dekking van het aantal speelplekken voor de doelgroep 0 – 6 jaar incompleet is 

in zowel Ouderkerk als Duivendrecht;  

- in Duivendrecht een plek ontbreekt voor jongeren van 12 – 18 jaar.  

 

2. Kwalitatief goede speelruimte 

Aan het eind van deze beleidsperiode zullen 34 van de 50 speelplekken technisch zijn 

afgeschreven. Gezien het feit dat er de laatste jaren niet of nauwelijks geïnvesteerd is in 

vernieuwing van speelplekken, is er weinig diversiteit op de plekken aanwezig en zijn 

sommige toestellen al enkele jaren aan vervanging toe. Deze technische afschrijving is 

een signaal op basis waarvan gekeken moet worden of actie vereist is op deze plek. In 

het uitvoeringsprogramma is ervoor gekozen om niet te kijken naar de plek die volgens 

de technische afschrijving als eerste aan de beurt is om aangepakt te worden (oudste 

plek), maar om te kijken naar wat er moet gebeuren om de gemeentelijke doelstelling te 

behalen. Aan de hand daarvan wordt binnen de lijst van de technisch afgeschreven 

plekken gekeken welke plek prioriteiten heeft om heringericht te worden.    

 

3. Bovenbuurtse speelplekken 

Nieuw in deze beleidsperiode is dat er vijf locaties aangewezen zijn, die gaan dienen als 

bovenbuurtse speelplek1. Een plek die groter en uitdagender wordt ingericht en waar 

bewoners specifiek naar toe komen om te komen spelen. Deze bovenbuurtse plekken 

kunnen ook het gemis compenseren van speelplekken in bepaalde buurten en zones en 

brengen meer speelwaarde met zich mee.  

 

4. JOP 

Een aanvulling op de speelvoorzieningen is een ontmoetingsplek voor jongeren, de JOP. 

Het uitgangspunt is om op termijn in beide kernen een (mobiele) JOP te plaatsen. Het 

plaatsen van een JOP is niet de kern van het beleid, waardoor de herinrichting van speel- 

en sportplekken de voorkeur heeft boven het plaatsen van een JOP.   

 

5. Investeren in de gehele gemeente 

Van de jongeren in Duivendrecht ervaart 72% een goede gezondheid ten opzichte van 

90% in Ouderkerk. Ook het percentage jongeren dat depressieklachten ervaart ligt hoger 

in Duivendrecht (14%) dan in Ouderkerk (6%). Spelen en sporten kunnen er aan 

bijdragen deze cijfers te verlagen. Duivendrecht heeft de afgelopen jaren enkele 

ontwikkelingen op speelgebied ondergaan, zoals het opknappen van het Venserpark 

(2014), het Dorpsplein (2016) en de Zonnehof (2019). Daarnaast staat er nog een 

bedrag van € 10.000,- gereserveerd voor de realisatie van een buitensportplek. De keuze 

is gemaakt om ondanks deze verschillen tussen beide kernen, de investeringen op het 

gebied van spelen evenwichtig over de gemeente te verdelen. 

 

 

                                                           
1 Burghzatenplein, Koning Willem Alexander Park, Jan Benninghweg, het Venserpark en de Zonnehof.  



6 
 

6. Financiële middelen 

Op basis van de geraamde bedragen per doelgroep per speelplek (hoofdstuk 7.13 uit de 

speelnota) is er in theorie een investering van € 732.500,- nodig om alle 34 technisch 

afgeschreven speelplekken de komende jaren her in te richten. Op dit moment zijn er 

geen reserves om deze vervanging/vernieuwing uit te kunnen betalen, wat betekent dat 

er extra investeringskrediet vrijgemaakt moet worden vanuit de algemene middelen om 

te kunnen investeren. In het uitvoeringsprogramma worden 18 van de 34 afschreven 

plekken heringericht, één nieuwe plek ontwikkeld (buitensportplek in Duivendrecht), één 

plek opgeknapt terwijl deze technisch nog niet is afgeschreven (Jan Benninghweg) en zes 

plekken omgevormd. De totale investering bedraagt € 480.000,-, die in 15 jaar wordt 

afgeschreven. De gevolgen voor de exploitatiebegroting zijn als volgt:  

 
Kapitaallasten  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

Invest. 2020  

 

 

€ 0,- 

 

€ 5.334,- 

 

€ 5.334,- 

 

€ 5.334,- 

 

€ 5.334,- 

 

€ 5.334,- 

 

€ 5.334,- 

Invest. 2021 

 

€ 0,- € 0,- € 6.000,- € 6.000,- € 6.000,- € 6.000,- € 6.000,- 

Invest. 2022  

 

€ 0,- € 0,- € 0,- € 5.667,- € 5.667,- € 5.667,- € 5.667,- 

Invest. 2023  

 

€ 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 5.667,- € 5.667,- € 5.667,- 

Invest. 2024 

 

€ 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 4.667,- € 4.667,- 

Invest. 2025  

 

€ 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 4.667,- 

Exploitatielast 

per jaar 

€ 0,- € 5.334,- € 11.334,- € 17.001,- € 22.668,- € 27.335,- € 32.002,- 
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3. Uitvoeringsprogramma 
 

Op basis van de eerdergenoemde prioriteiten is een basisscenario uitgewerkt voor beide 

kernen om de voorliggende beleidsperiode te komen tot een evenwichtige verdeling van 

kwalitatief goede openbare speelruimte voor de verschillende doelgroepen. Er is sprake 

van twee soorten acties:  

 

1. Herinrichten; een bestaande speelplek wordt opnieuw ingericht voor één of 

meerdere doelgroepen aan de hand van het spelregelboek;  

2. Omvormen; speeltoestellen op bestaande speelplekken zullen op het moment dat 

zij niet meer voldoen aan de eisen van het Warenwetbesluit verwijderd worden. Er 

komen geen nieuwe toestellen voor in de plaats en de plek wordt omgevormd tot 

een informele plek, zoals een pleintje of een ravotplek in de natuur.  
 

Binnen de huidige kernen worden geen nieuwe speelplekken aangelegd op locaties waar 

nog geen sprake was van een speelplek. Door de herinrichting van de huidige plekken, is 

de dekking bijna compleet. Enkel in Ouderkerk-Centrum blijft een relatief grote witte vlek 

bestaan, maar in deze buurt is geen extra ruimte beschikbaar om een nieuwe plek te 

realiseren.  

 

Herinrichting 

Voor de herinrichting van speelplekken worden vaste bedragen per speelplek per 

doelgroep gehanteerd, zoals weergegeven in onderstaand schema.   

 

Doelgroep Maximaal beschikbaar bedrag* 

0 – 6 jaar  € 20.000,- 

6 – 12 jaar  € 22.500,- 

0 – 6 jaar en 6 – 12 jaar  € 25.000,- 

12 – 18 jaar  € 25.000,- 

  

Soort plek Maximaal beschikbaar bedrag* 

Bovenbuurtse speelplekken € 50.000,- 

JOP € 20.000,- 
* Dit bedrag is inclusief de VAT-kosten (voorbereiding, administratie en toezicht) van ongeveer 15% en beleidsmatige keuzes als het 

toevoegen van een rookvrij-bord. 

Omvormen 

Voor de omvorming van speelplekken wordt geen expliciet bedrag geraamd. Het 

verwijderen van de toestellen wordt betaald uit het onderhoudsbudget en ook als er 

kleine aanpassingen (hinkelbaan, balanceerelementen) gewenst zijn op een informeel 

plein om het wat aantrekkelijker te maken, wordt dit betaald uit het onderhoudsbudget.  

 

Tijdlijn 

Het uitvoeringsprogramma is op de volgende pagina schematisch weergeven aan de 

hand van een tijdlijn. In de tijdlijn wordt aangegeven in welk jaar welke speelplek aan de 

beurt is en wat de totale investeringskosten voor dat jaar bedragen. Het omvormen van 

plekken loopt door de beleidsperiode heen en het is afhankelijk van de status van het 

toestel, wanneer deze ook daadwerkelijk verwijderd wordt. Deze plekken zijn in de 

oranje balken aangegeven. Na de tijdlijn wordt per kern en buurt een toelichting gegeven 

over de gemaakte keuzes.  
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3.1 Duivendrecht 
Duivendrecht is verdeeld in acht buurten en 14 

speelzones, waar in totaal 17 openbare 

speelplekken zijn. Van deze speelplekken ligt 

bij 15 plekken het beheer en onderhoud in 

handen van de gemeente. In de analyses komt 

naar voren dat niet iedere speelzone één 

ingerichte plek voor de doelgroep 0 – 6 jaar en 

6 – 12 jaar. De mogelijkheden om hier een 

directe oplossing voor te vinden zijn beperkt, 

waardoor de keuze is gemaakt bestaande 

speelplekken dusdanig her in te richten dat er 

sprake is van een evenwichtige verdeling en 

een toename in kwaliteit.    

 

De komende jaren worden zeven van de 15 

plekken heringericht, één nieuwe plek 

ontwikkeld en één plek omgevormd.    

 

 

 

Meidoornstraat e.o. 

Deze buurt bestaat uit twee speelzones, die 

gescheiden worden door de Rijksstraatweg. 

De oostelijke speelzone heeft één ingerichte 

speelplek voor 0 – 6 jaar en 6 – 12 jaar en 

bij de herinrichting van deze plek (na deze 

beleidsperiode) zal deze voor beide 

doelgroepen bestemd blijven. Er is geen 

noodzaak om in de westelijke speelzone een 

speelplek te ontwikkelen, gezien het lage 

aantal kinderen dat daar woont (vijf 

kinderen onder de 12 jaar).  

 

 

 

 

Kruidenbuurt 

In de Kruidenbuurt zijn twee speelzones met in 

totaal drie ingerichte speelplekken. Zowel de 

Roosmarijnhof als het Parnassiaveld zijn bestemd 

voor de doelgroep 6 – 12 jaar, wat betekent dat 

een formele speelplek mist voor de doelgroep 0 – 

6 jaar. Daarom is ervoor gekozen om de 

Roosmarijnhof in 2020 op te knappen en her in 

te richten voor de doelgroep 0 – 6 jaar. In 

dezelfde speelzone bevindt zich het 

Parnassiaveld en bij het verlaten van de buurt 

onder de drukke weg door (barrière) komen zij 

bij de speelvoorziening in de Zonnehof. In 2024 

staat de Basilicumhof op de planning om 

heringericht te worden. Omdat dit de enige 

speelplek in de speelzone betreft, wordt deze 

plek voor zowel voor de doelgroep 0 – 6 jaar als 

6 – 12 jaar ingericht.   
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’t Ven 

’t Ven bestaat uit twee speelzones, waarvan één zone 

grotendeels bestaat uit het voetbalcomplex CTO’70 en de 

andere uit de Bascule, speciaal onderwijs de Pionier en de 

bewoners van ‘t Ven. De bewoners van ’t Ven hebben in 

totaal drie kleine ingerichte speelplekken, waarvan twee 

voor de doelgroep 6 – 12 jaar en één voor de doelgroep 0 – 

6 jaar. De speelplek voor de doelgroep 0 – 6 jaar wordt in 

2021 heringericht voor dezelfde doelgroep. Hierbij wordt 

gekeken of het mogelijk is de plek wat uit te breiden. De 

twee andere speelplekken zijn voor 6 – 12-jarigen. Een van 

de twee plekken bestaat uit een tafeltennistafel, die zal 

blijven staan totdat deze niet meer voldoet aan de eisen 

van de Warenwet. Daarna wordt er geen nieuw toestel 

teruggeplaatst en wordt het een informele plek. De derde 

plek bestaat uit een klimtoestel, dat in 2013 is geplaatst en 

tijdens deze beleidsperiode blijft staan.   

 

 

Molenbuurt 

In deze buurt zijn twee speelzones aanwezig en drie formeel 

ingerichte speelplekken. Een deel van het Venserpark is 

opgeknapt in 2014 en beschikt over speelgelegenheden voor 

zowel de doelgroep 0 – 6 jaar als 6 – 12 jaar. Het Venserpark 

is ruimer ingericht met meer toestellen en bevat kwalitatief 

goede speelruimte voor kinderen en jongeren. Binnen de 

speelnota is het park bestempeld als bovenbuurtse plek, maar 

het park zelf is nog niet uitdagend genoeg ingericht om te 

voldoen aan dat criterium. Toch is er in deze beleidsperiode 

met beperkte financiële middelen voor gekozen geen extra 

investeringen te doen in deze plek. De andere twee 

speelplekken in de buurt worden wel heringericht voor de 

jongste doelgroep (2023 en 2025), waardoor in de onderste 

speelzone een speelplek voor de doelgroep 6 – 12 jaar 

ontbreekt. Deze keuze is gemaakt, omdat de beschikbare 

ruimte op de speelplek in de Pelmolen relatief klein is en meer 

speelwaarde biedt bij een volledige inrichting voor de jongste 

doelgroep. Dit betekent wel dat de kinderen uit de onderste 

speelzone een drukke weg (de Ommegang) moeten passeren 

om het Venserpark te bereiken.  

 

 

 

 

Bomenbuurt 

Dit is een lange buurt, die is onderverdeeld in drie speelzones, waarvan 

enkel de meest zuidelijke een formeel ingerichte plek bevat voor beide 

doelgroepen. De actieradius van de speelplek op de Houtzaagmolen in de 

Molenbuurt dekt wel een groot deel van de bovenste speelzones, waardoor er 

voor de meeste kinderen binnen een straal van 150 meter wel een speelplek 

is, maar dat zij het water over moeten steken om daar te komen. Binnen 

deze twee zones is er geen ruimte om een nieuwe plek te realiseren, 

waardoor de veiligheid van de route naar de plek in de Molenbuurt of op de 

Tamarindestraat in de gaten gehouden moet worden. De Tamarindestraat 

wordt in 2024 aangepakt en heringericht voor de doelgroep 0 – 6 jaar en 6 – 

12 jaar.  
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Clarissenhof e.o. 

Deze buurt heeft één speelzone met een formeel ingerichte plek 

voor zowel de doelgroep 0 – 6 jaar als 6 – 12 jaar. Kinderen 

hebben dichtbij huis de mogelijkheid om te spelen en bij de 

werkzaamheden in 2022 wordt deze plek ook weer voor beide 

doelgroepen heringericht. Zo blijft deze buurt/zone beschikken 

over een formeel ingerichte plek voor beide doelgroepen.  

 

 

 

 

Duivendrecht Centrum 

In Duivendrecht Centrum is een speelzone aanwezig met daarin twee 

formeel ingerichte speelplekken voor beide doelgroepen. Bij de 

herontwikkeling van het Dorpsplein in 2016 is een speelplek 

gerealiseerd voor kinderen van 0 – 6 jaar en op deze plek zal binnen de 

huidige beleidsperiode geen investering gedaan worden. De Azaleahof 

zal pas na deze beleidsperiode heringericht worden, waarbij er met het 

oog op goede spreiding voorzieningen voor zowel de doelgroep 0 – 6 

jaar als 6 – 12 jaar komen.   

 

 

 

 

Zonnehof 

De Zonnehof bestaat uit één speelzone met daarin een aantal 

formeel ingerichte speelplekken plus twee schoolpleinen. In 

2019 wordt de Zonnehof compleet aangepakt, waarbij verspreid 

over de buurt een natuurlijke speelplek, een asfalt voetbalveld 

en speeltoestellen voor kinderen van 0 – 6 jaar en 6 – 12 jaar 

worden aangelegd. Deze hele ontwikkeling heeft ervoor gezorgd 

dat er in de Zonnehof voldoende kwalitatief goede speelruimte 

is en kan dienen als bovenbuurtse plek. Binnen deze 

beleidsperiode staan er geen investeringen gepland voor deze 

buurt.  

 

 

 

 

Buitensportplek 12-18 jaar 

De gemeente stelt als uitgangspunt om in iedere kern een speel- of sportplek aan te leggen 

voor jongeren van 12 – 18 jaar oud. In Ouderkerk aan de Amstel is er sprake van een 

skatevoorziening en een calesthenicspark, terwijl in Duivendrecht een plek voor deze 

doelgroep geheel ontbreekt. Van de middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit de sportnota 

in 2017 (totaal van € 40.000,-) is na uitvraag en een intensief participatietraject € 30.000,- 

aangewend voor de aanleg van het calesthenicspark, waar zeer goed gebruik van wordt 

gemaakt door jong en oud. De gemeenteraad heeft besloten niet alle middelen te besteden 

aan Ouderkerk aan de Amstel, maar nog € 10.000,- beschikbaar te houden voor een 

buitensportplek in Duivendrecht. In het voorjaar van 2019 zijn enkele initiatieven vanuit 

verschillende bewoners binnengekomen bij de gemeente, waarbij Coherente is gevraagd om 

samen met de bewoners deze initiatieven samen te voegen tot één voorstel. De groep loopt 

aan tegen het feit dat € 10.000,- niet voldoende is om een volwaardige plek van te realiseren. 

Het geraamde bedrag in de speelnota voor een plek voor jongeren van 12 – 18 jaar is  

€ 25.000,-. Het voorstel is om de bestaande middelen aan te vullen met € 15.000,- tot een 

bedrag van € 25.000,- om ook in Duivendrecht samen met de groep initiatiefnemers een 

volwaardige sportplek te kunnen ontwikkelen. De locatie van deze plek zal nader bepaald 

worden.  
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3.2 Ouderkerk 
Ouderkerk is verdeeld in 10 buurten en 22 

speelzones, waar in totaal 37 openbare 

speelplekken zijn gelegen. Van deze 

speelplekken ligt bij 33 plekken het 

onderhoud en beheer in handen van de 

gemeente zelf. Het uitgangspunt om in 

iedere speelzone één ingerichte plek voor 

zowel de doelgroep 0 – 6 jaar als de groep 

6 – 12 jaar met voldoende speelwaarde te 

realiseren, is ook in Ouderkerk niet altijd 

haalbaar. In sommige buurten, zoals in 

Ouderkerk Centrum en de Koninginnebuurt, 

zijn de speelzones relatief groot maar de 

aanwezige formele speelruimte erg beperkt. 

Binnen de speelzones is geen ruimte om 

een extra speelplek te ontwikkelen, 

waardoor de bestaande plekken ervoor moeten zorgen dat er voldoende speelwaarde in de 

buurt is voor kinderen. In andere buurten, zoals de Benning, lijkt de dekking heel goed. Echter 

zijn er in deze buurt heel veel kleine speelplekken, die in de praktijk bestaan uit een enkele 

wipkip of 3 betonnen poefs en dus over weinig speelwaarde beschikken.  

 
In Ouderkerk worden de komende beleidsperiode 11 van de 33 plekken heringericht en zes 

plekken worden omgevormd tot informeel pleintje.   

 

 

 

Ouderkerk Centrum 

Ouderkerk Centrum bestaat uit drie 

speelzones, waarvan twee speelzones geen 

ingerichte plek bevatten. Omdat deze zones 

enerzijds bestaat uit Beth Haim en anderzijds 

uit een deel van de buurt met weinig bewoners 

(1 kind in de leeftijd van 0 – 12 jaar), hoeft er 

geen nieuwe plek ontwikkeld te worden. 

Binnen de grootste speelzone is wel sprake 

van een formeel ingerichte plek voor zowel de 

doelgroep 0 – 6 jaar als 6 – 12 jaar, maar er is 

geen volledige dekking voor de jongste 

doelgroep. Er is geen ruimte om een extra plek 

met voldoende speelwaarde te ontwikkelen, 

waardoor het Burghzatenplein moet dienen voor de gehele buurt. Deze speelplek is dan ook 

bestempeld als bovenbuurtse speelplek, maar voldoet op dit moment nog niet aan het 

criterium ‘groter en uitdagender ingericht’. Omdat er in 2013 nog wel enkele toestellen zijn 

toegevoegd aan deze speelplek, beschikt de plek over voldoende speelwaarde voor de 

doelgroep 0 – 6 jaar en 6 – 12 jaar. De keuze is dan ook gemaakt om binnen deze 

beleidsperiode geen investeringen te doen in deze plek. Mocht er in de toekomst een 

herinrichting van de openbare ruimte plaatsvinden aan de noordwest kant van deze buurt, 

kunnen de mogelijkheden tot het vrijmaken van ruimte om te spelen bekeken worden.   

 

Koninginnebuurt 

Deze buurt bestaat uit drie speelzones, waarbinnen twee formeel ingerichte speelplekken en 

twee schoolpleinen beschikbaar zijn om op te spelen. De meest noordelijke zone heeft geen 

ingerichte speelplek, maar omdat hier geen woningen staan en er een drukke weg 

overgestoken moet worden om daar te komen, is er geen noodzaak om hier een speelplek te 

realiseren. In de speelzone daaronder zijn drie formeel ingerichte speelplekken voor zowel de 
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doelgroep 0 – 6 jaar en 6 – 12 jaar. Aan de 

hand van het participatietraject rond de 

herinrichting van het Sluisplein wordt 

duidelijk of er een nieuwe speelvoorziening 

terugkeert op deze plek. Het nabijgelegen 

Koning Willem Alexander park wordt in 

2025 heringericht als bovenbuurtse plek en 

zal voldoende speelwaarde bevatten om het 

eventuele gemis van een speelplek op het 

Sluisplein te kunnen compenseren. In het 

Koning Willem Alexander park wordt 

gekeken naar de mogelijkheden tot het 

aanleggen van een jeu de boulesbaan2 in 

het park. Het schoolplein van het Kofschip is 

de enige plek in de grootste zone van deze 

buurt waar gespeeld kan worden door 

kinderen van 0 – 6 jaar en 6 – 12 jaar. Met 

name de kinderen die woonachtig zijn aan 

de onderkant van deze zone hebben geen plek direct in de buurt, tenzij zij de weg over steken 

richting de Maalkom en daar op het schoolplein van de dependance van het Kofschip spelen. 

Toch is er op dit moment geen ruimte om een nieuwe speelplek te realiseren in deze buurt.  

 

Als de twee schoolpleinen wegvallen door ontwikkelingen van een Integraal Kindcentrum op 

een andere locatie dan een van de huidige locaties van de scholen, dan heeft dit invloed op de 

spreiding en verdeling van de speelruimte voor beide doelgroepen. Het is van belang dat op 

minimaal één van de weggevallen plekken formele speelruimte terugkomt voor zowel de 

allerjongsten als voor de doelgroep 6 – 12 jaar.  

 

 

 

 

Ouderkerk Oost 

Ouderkerk Oost bestaat uit twee speelzones, 

waarbij één speelplek gelegen is in de zone 

waar de mensen wonen (Reinier 

Noomsstraat) en twee speelplekken zich 

bevinden in de zone waar met name 

bedrijven en sportverenigingen zijn gevestigd 

(trapveld bij Elf-91 en het calesthenicspark). 

In beide zones ontbreekt een speelplek voor 

0 – 6-jarigen, waardoor de keuze is gemaakt 

om de speelplek op de Reinier Noomsstraat 

in 2020 her in te richten voor beide 

doelgroepen. Bij de herinrichting wordt 

gekeken of het behouden van een trapveld 

noodzakelijk is gezien de grote hoeveelheid 

trapvelden in de omliggende buurten. Het 

voetbalveld bij Elf-91 treft wel wat onderhoudsmaatregelen, aangezien de tegels scheefliggen 

door een boomwortel die zich onder het veld heeft geworteld. Binnen het onderhoudsbudget 

wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om dit aan te pakken. Het calesthenicspark is in 

2018 gerealiseerd, dus zal voorlopig niet heringericht hoeven te worden.  

 

 

 

 

                                                           
2 Bij het vaststellen van de sportnota werd een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van 
een buitensportplek. Een van de ingediende aanvragen was een jeu de boulesbaan in het Alexanderpark, enkel is deze 
toen niet gehonoreerd. De wens om deze te realiseren bestaat vanuit de initiatiefnemers nog steeds.  
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Sluisvaart 

Deze buurt bestaat uit één speelzone met daarin twee formeel 

ingerichte plekken. Een speelplek voor de doelgroep 0 – 6 jaar 

(links) en de plek op het middenterrein voor de doelgroep 6 – 12 

jaar.  In 2024 wordt de plek voor de jongste doelgroep aangepakt 

en heringericht voor dezelfde doelgroep. Het middenterrein heeft 

nog voldoende speelwaarde en zal pas na deze beleidsperiode 

aangepakt worden.  

 

 

 

 

 

Maalkom 

Binnen de Maalkom is er sprake van één speelzone met daarin het 

schoolplein van het Kofschip. De speelgelegenheid op het schoolplein 

van het Kofschip staat in de toekomst op het spel wegens de komst 

van een IKC. Bij de herontwikkeling van dit gebied, dient rekening 

gehouden te worden met evenwichtige verdeling van het aantal 

speelplekken en zal formele speelruimte terug moeten keren in het 

straatbeeld op een van de drie plekken waar de scholen op dit 

moment huisvesten (overige twee schoolgebouwen bevinden zich in 

de Koninginnebuurt).  

 

 

 

Hoofdenburg 

Hoofdenburg bestaat uit vier redelijk kleine 

speelzones en relatief veel speelplekken (zeven). 

Enkel de meest noordelijke zone bevat geen 

speelplek voor de doelgroep 6 – 12 jaar, maar alle 

overige zones zijn compleet. Een van de 

speelplekken, de Paarl, bestaat enkel uit drie poefs 

en zal direct in 2020 worden omgevormd tot 

informeel speelpleintje. De speelzones zijn relatief 

klein en er is voor gekozen om de speelplek 

Swanevelt (2020) en de Jonge Linde (2022) enkel in 

te richten voor de doelgroep 0 – 6 jaar zodat het een 

plek wordt met voldoende speelwaarde. De oudere 

doelgroep mist dan een formeel ingerichte plek in de 

onderste speelzone. Deze keuze is gemaakt, omdat 

de speelzones relatief klein zijn en de nabijgelegen 

plekken op Hoofdenburg en Vredebest/Solleburg een 

groter oppervlakte hebben om in te richten voor beide doelgroepen. Het bekent enkel wel dat 

deze kinderen een wat drukkere weg over moeten steken om daar te komen. In 2023 wordt 

Hoofdenburg heringericht voor beide doelgroepen en ook de speelplek Vredebest/Solleburg 

(pas na 2025) wordt voor beide doelgroepen. De skatevoorziening op het 

Tussenpad/Leerspiegel is in 2013 ontstaan uit een bewonersinitiatief, maar wordt wegens de 

moeilijkheidsgraad niet gebruikt om op te skaten. Er wordt wel zonder skates op gespeeld en 

gezien het feit dat deze voorziening redelijk nieuw is, is ervoor gekozen deze in de komende 

beleidsperiode niet aan te pakken. Daarnaast ligt er op het Tussenpad/Hoofdenburg een 

trapveld, die vaak gebruikt wordt en er nog goed bij ligt. Deze plek wordt goed onderhouden 

en ook hier worden geen investeringen in gedaan.  
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Benning 

Vergeleken met de andere buurten in Ouderkerk 

aan de Amstel beschikt de Benning over veel 

speelplekken (veertien) binnen de vier gestelde 

speelzones. Een aantal van deze plekken bestaan 

uit een enkele wipkip (watersnip), drie poefs 

(Smient) of een wipkip en poefs (Kolgans) wat 

weinig speelwaarde met zich meebrengt. De keuze 

is gemaakt om bovengenoemde plekken om te 

vormen samen met de Fuut, waardoor er vier 

informele speelpleintjes bijkomen op het moment 

dat de toestellen zijn verwijderd. Het opheffen van 

de Watersnip zorgt voor een witte vlek in de 

dekking van het aantal speelvoorzieningen in de 

buurt voor de doelgroep 0 – 6 jaar, maar binnen 

de speelzone is nog voldoende speelgelegenheid 

aanwezig. 

 

De keuze is gemaakt om als eerste de Jan Benninghweg3 aan te pakken en daar een grote en 

aantrekkelijke bovenbuurtse speelplek van te maken. Er is veel ruimte op deze plek en het 

huidige asfaltvoetbalveld is niet goed bruikbaar wegens het vele water wat erop blijft staan. In 

drie van de vier speelzones worden speelplekken voor de jongste doelgroep heringericht, zoals 

de Zilvermeeuw (2022), de Goudplevier (2023) en de Scholekster (2023). De doelgroep 6 – 12 

jaar kan richting de Tureluur, die in 2013 en 2016 nog wat extra voorzieningen heeft gekregen 

of richting de vernieuwde plek op de Jan Benninghweg. De overige plekken, zoals de Putter, 

Kolgans, Vink, Groenling en bij de Flat Dijkgraaf zullen na deze beleidsperiode aangepakt 

worden. 

 

 

 

Tuindorp  

Tuindorp bestaat uit één speelzone met twee formeel 

ingerichte speelplekken en het schoolplein van de Jan 

Hekman. In 2010 en 2011 zijn respectievelijk de 

Boterbloem en de speelplek op de Schoolweg aangelegd 

en deze plekken zijn kwalitatief nog goed op dit moment. 

Bij de herinrichting van de Boterbloem en de Schoolweg 

wordt ingezet op de doelgroep 0 – 6 jaar. De Boterbloem 

is qua oppervlakte vrij klein om voor beide doelgroepen 

heringericht te worden en de Schoolweg grenst aan het 

schoolplein van de Jan Hekmanschool. Als de Jan 

Benninghweg wordt opgeknapt, wordt dit ook een aantrekkelijke locatie voor de oudere 

doelgroep. Daarvoor dienen zij wel het water over te steken, maar het Kievietspad biedt 

voldoende veiligheid voor de doelgroep 6 – 12 jaar om zelfstandig naar de Jan Benninghweg te 

gaan. 

                                                           
3 Voor de verbreding van de A9 moeten bomen gekapt worden. Om de vergunning te krijgen, moet weergegeven 
worden hoe de herplanting van de bomen plaats zal vinden. De herplant is binnen het project niet mogelijk waardoor 
er gekeken wordt naar alternatieve vormen van compensatie. Een van deze vormen is de aanleg van een natuurlijke 
speelplek op de Jan Benninghweg. Bij goedkeuring kan de aanleg gefinancierd worden vanuit dit fonds.  
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J.C. van der Looskwartier 

Deze buurt bestaat uit twee speelzones met ieder een 

formeel ingerichte plek voor beide doelgroepen. 

Vanwege de nabijheid van het schoolplein van de Jan 

Hekman is het voorstel de Polderweg/Schoolweg in 

2022 her in te richten voor 0 – 6-jarigen. Kinderen van 

6 – 12 jaar moeten wel de Schoolweg oversteken om 

bij het schoolplein te komen, maar de ruimte op de 

Polderweg/Schoolweg is te beperkt om voor beide 

doelgroepen een kwalitatief goede speelplek te maken. 

De plek in de J.C. van der Loosstraat zal pas na deze beleidsperiode aangepakt worden en 

heringericht worden voor beide doelgroepen.  

 

 

Achterdijk e.o.  

In deze buurt staat geen formeel ingerichte plek en het staat 

ook niet op het programma om dit aan te passen. Het aantal 

woningen en bewoners is beperkt en de buurt grenst aan de 

formeel ingerichte plek op de Polderweg/Schoolweg. Voor de 

wat oudere kinderen is het schoolplein van de Jan Hekman een 

goede optie om te spelen, waarbij kinderen wel altijd de 

Polderweg over dienen te steken.  

 


