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Analyse per kern 1 
In de analyse wordt per kern besproken wat de spreiding en kwaliteit van de speelruimte 

is. Allereerst beoordelen we de informele speelruimte. Op welke plekken kunnen kinderen 

en jeugdigen zelfstandig spelen? Wat is er voor hen te doen en maken zij gebruik van de 

bestaande voorzieningen? De informatie voor deze beoordeling komt voornamelijk uit de 

rondgangen die gemaakt zijn met leerlingen van de lokale basisscholen, de antwoorden 

uit de enquêtes en de gesprekken met buurtbewoners tijdens de informatieavond. 

Bij het opstellen van de analyse is er rekening gehouden met de barrières waar kinderen 

mee te maken hebben. Barrières kunnen bijvoorbeeld drukke wegen en grote groenge-

bieden zijn. Op kaart worden de barrières inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze barriè-

res zijn speelwijken ingedeeld. Een aantal dorpen en steden hebben meer dan een 

speelwijk. 

De hoeveelheid formele speelplekken (ingericht met speeltoestellen of speelprikkels) in 

een speelwijk wordt vergeleken met het aantal kinderen en jeugdigen dat in een speel-

wijk woont. De basis voor deze vergelijking vormen de ambities uit de visie. Een aantal 

plekken is aangeduid als informele speelplek. Dit betekent dat deze plek niet meer als 

formele speelplek geïnspecteerd wordt. De toestellen worden verwijderd maar de plek 

blijft wel aangemerkt als speelplek. Het is dus belangrijk dat er een bespeelbare ruimte 

achterblijft. Dit kan een bloemenweide zijn, een schoon gazon of een plein met gekleurde 

tegels. Deze plek kan niet gebruikt worden voor parkeren of siergroen. Door een aan-

trekkelijke informeel bespeelbare ruimte te maken, is het duidelijk dat er gespeeld kan 

(blijven) worden.  

Naast speelplekken voor kinderen en jeugdigen is er ook onderzocht welke ruimte jonge-

ren hebben om te sporten en elkaar te ontmoeten. Het gewenste beeld is geschetst in de 

ambities. Het uitgangspunt bij de analyses is dat jongeren mobiel zijn en dus mede ge-

bruik kunnen maken van (sport)faciliteiten in andere kernen.  

Voor het opstellen van de analyse is gebruikgemaakt van de volgende leeftijdsindeling: 

• Kinderen = 0 tot en met 5 jaar 

• Jeugdigen = 6 tot en met 11 jaar 

• Jongeren = 12 tot en met 18 jaar 
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“Deze speeltoestellen 

[422492-0] zijn niet slecht 

op een andere plek worden 

ze wel gebruikt. Hier wonen 

geen kinderen” 
Rondwandeling de Schoener-de 

Schouw. 

 Brouwershaven 

Tijdens de rondwandeling met jeugdigen in Brouwershaven roepen zij al snel dat ze het 

schoolplein van de Schoener-de Schouw [421668-0] de leukste plek vinden om te spelen. 

Na schooltijd blijven de jongens hangen om een balletje te trappen en de meiden kletsen 

graag op het duikelrek.  

Er is veel informele speelruimte in Brouwershaven en die is 

van goede kwaliteit. Er zijn veel gazons en bosjes en in 

de zomer gaat de jeugd regelmatig zwemmen bij het 

strandje aan het Grevelingenmeer. In de buurt ten 

zuiden van Kromwal is minder informele speelruimte. 

De jeugd wordt daar regelmatig weggestuurd als ze 

voetballen op straat of op de gazons. In deze buurt 

zijn wel de meeste formele speelplekken te vinden. 

De jeugdigen liepen tijdens de rondwandeling vrij door 

het dorp. Ze staken zelfs zelfverzekerd de Kromwal over 

terwijl dit geen 30 kilometerzone is. Ze vertelden dat ze 

zelfstandig deze route mogen lopen van hun ouders. Veel van de 

jeugdigen gaan ’s ochtends ook zelfstandig te voet of met de fiets naar 

school. Daarom wordt Brouwershaven als één speelwijk behandeld. 

Op dit moment zijn er  formele speelplekken in Brouwershaven, volgens de normen is 

één centrale speelplek voldoende. De komende jaren moet er dus bij de renovatie van 

plekken of het vervangen van toestellen kritisch gekeken worden naar het aantal omwo-

nende kinderen. De speelplek aan de wethouder Dekkerstraat [422492-0] vinden de 

jeugdigen leuk. Vooral het klimtoestel valt in de smaak. Aan de zuidkant van de Kromwal 

is verder geen speelplek voor jeugd. Advies is om deze plek de centrale speelplek te ma-

ken. Er wonen veel kinderen en jeugdigen in dit deel van Brouwershaven en de plek is 

ruim opgezet met veel sociale controle. Dit is de centrale speelplek. De ontmoetingsbank 

voor jongeren ziet er weinig gebruikt uit. Die staat nu verloren op een groot gazon. Door 

een sportvoorziening aan de ontmoetingsplek te koppelen wordt deze voor oudere jeugd 

en jongeren interessanter, bijvoorbeeld aan de Grachtweg [422164-0]. 

De speelplekken aan de Lelie [422241-0] en de Roos 

[422345-0] vindt de jeugd maar saai. De toestellen zijn 

ook vooral bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 5 

jaar. Omdat deze plekken wat betreft inrichting erg op 

elkaar lijken en niet meer dan 350 meter uit elkaar liggen 

is het advies om de speelpek aan de Roos [422345-0] om 

te vormen tot informele speelplek. De speelplek aan de 

Lelie [422241-0] is net opnieuw ingericht met nieuwe 

toestellen. De speelplek tussen deze straten [422345-1] 

heeft een toestel dat wel bedoeld is voor jeugd en ook 

goed door haar wordt beoordeeld. Er is veel vrije speel-

ruimte omheen en jeugdigen klimmen graag in de boom. Het toestel is verouderd en 

moet binnenkort vervangen worden. Speelplek [422492-0] aan de wethouder Dekker-

straat ligt op loopafstand en meer in het zicht. Het advies is dus om het toestel van 

[422345-1] niet meer te vervangen en de plek om te 

vormen naar informeel spelen. Het trapveld aan de Lei 

[422493-0] wordt niet vaak gebruikt omdat dit te dicht 

bij de woningen ligt. Jeugdigen vertellen dat als ze hier 

voetballen de bal vaak bij omwonenden in de tuin te-

rechtkomt. De goals kunnen daarom beter verplaatst 

worden naar speelplek [422345-1] of speelplek [422492-

0]. 

De speelplek in de oude stad aan de Spuislop [422569-0] 

is vooral leuk voor kinderen, voor jeugd is hier weinig 

uitdaging. Er wonen minder dan 5 kinderen in een straal 

van 350 meter rondom de speelplek. Wanneer de toe-

stellen afgeschreven zijn is het advies om deze niet meer 

Figuur 1 Trapveld [422493-0] ligt 
dicht op de woningen 

Figuur 2 Brouwershaven volgens 
de leerlingen van de Schoener 
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te vervangen. 

In de jachthaven is speelplek [421668-0] voor jeugd en kinderen. Deze speelplek is net 

nieuw en de enige plek in het noordoosten van het centrum. In dit deel van de stad wo-

nen veel kinderen maar door de ligging is de plek voor hen toch ver weg. Jeugd geeft 

aan dat ze hier graag komt. Vooral in de zomer als er in de buurt ook gezwommen kan 

worden. Bij vervanging in de toekomst moet deze plek kritisch heroverwogen worden. 

Het trapveld met goals aan de Grachtweg [422164-0] achter de kerk is de centrale 

sportplek voor jeugd en jongeren. De jeugdigen geven echter aan dat hier veel honden-

poep ligt waardoor zij er geen gebruik van maken. Advies is om op deze plek regelmatig 

te controleren op het opruimen van hondenpoep. Daarnaast is het goed om op deze plek 

een aantal bankjes rond het veld te plaatsen en wellicht ook de ontmoetingsplek van 

speelplek [422492-0] daar te plaatsen. Op deze manier ontstaat er een natuurlijke af-

scheiding tussen het gazon en het trapveld. Een grote wens van de jeugd is een omheind 

trapveld. Dit is een geschikte plek om dit te realiseren. Deze plek is dan ook direct ge-

schikt als sportplek voor jongeren. 

Het schoolplein van de Schoener [421668-0] is altijd open en jeugd blijft na schooltijd 

graag hangen, vooral om te voetballen. In de directe omgeving wonen weinig kinderen 

en de pannakooi is geen geschikte locatie voor oudere jeugd. Als het trapveld aan de 

Grachtweg [422164-0] wordt opgeknapt heeft deze plek geen meerwaarde voor de ba-

sisspeelvoorzieningen.  

De skateplek aan de Loswal [422257-0] is voor jeugd en jongeren uit zowel Brouwersha-

ven als de omgeving een mooie sport- en ontmoetingsplek. Dit is een van de centrale 

skateplekken op Schouwen-Duiveland.  

 
Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Brouwershaven 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421668-0 School de Schoener-de Schouw secundair informeel 

422113-0 Speelterrein Drilhoek 
0 t/m 11 

jaar 
steunplek: spelen 

422164-0 Trapveld Grachtweg 
6 t/m 18 

jaar 

centrale plek: sporten, 

ontmoeten 

422241-0 Speelterrein de Lelie 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

422345-0 Speelterrein de Roos secundair informeel 

422345-1 
Speelterrein tussen de Lelie en 

de Roos 

6 t/m 11 

jaar 
steunplek: sporten 

422492-0 
Speelterrein Weth. Dekker-

straat 

0 t/m 11 

jaar 
centrale plek: spelen 

422493-0 
Trapveld tussen de Lei en 

Weth. den Boerstraat 
secundair informeel 

422569-0 Speelterrein Spuislop secundair informeel 

422257-0 Skatepark Loswal 
12 t/m 18 

jaar 

bovenwijkse plek: spor-

ten, ontmoeten 
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“We willen graag voetballen, 

op het voetbalveld van 

SKNWK mag niet meer ge-

voetbald worden, op alle an-

dere grasveldjes ligt het 

bomvol hondenpoep!” 
Jongen (18), enquête. 

 Bruinisse 

In Bruinisse wonen na Zierikzee de meeste inwoners jonger dan 18 jaar van Schouwen 

Duiveland, totaal circa 800. Er is veel informele speelruimte. De meeste straten vallen 

binnen de 30 kilometerzone. Er zijn bosjes, gazons en veel inwoners hebben een huis 

met een tuin. Een leuk voorbeeld van informele speelruimte is de mossel bij de haven 

waar veel op geklommen wordt.  

Het dorp is compact waardoor de afstanden tussen de verschillende buurten niet groot 

zijn. Jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar lopen tijdens de rondwandeling zelfstandig door 

het dorp. Zij mogen van hun ouders overal komen. Bruinisse wordt daarom als één 

speelwijk behandeld. Omdat er meer dan 450 kinderen tot en met 11 jaar wonen is het 

voorstel om twee centrale speelplekken aan te wijzen.  

Zowel tijdens de rondwandeling als in de enquêtes wordt het Westerplantsoen [422081-

1] als leukste speelplek genoemd. Dit is echt de centrale speelplek in Bruinisse. Het peu-

terbadje wordt zowel door de ouders van kinderen 

tussen 0 en 5 jaar als door de jeugdigen gewaar-

deerd. De skatetoestellen worden weer vooral ge-

bruikt door jongeren. Het park is echt een ontmoe-

tingsplek voor inwoners van Bruinisse. Dit moet ook 

zeker zo blijven. Het peuterbadje kan op termijn wor-

den vervangen door een uitgebreide waterspeelplek 

met pomp. Hier kan langer in het seizoen mee ge-

speeld worden, op meerdere manieren en het is min-

der intensief in onderhoud.  

Een andere plek die goed beoordeeld wordt is het 

nieuwe park in de nieuwbouwwijk in de buurt van de 

Riekusweel [422322-2]. Vooral de trekpont en de ka-

belbaan zijn populair. Deze plek functioneert goed als 

centrale speelplek voor kinderen en jeugd.  

De speelplek aan de Deestraat [422076-0] wordt in de enquêtes veel genoemd als een 

slecht voorbeeld. Het bankje staat met de rugzijde naar de speeltoestellen die niet uitda-

gend genoeg zijn. Toch wordt de speelplek elke dag gebruikt. Voor de doelgroep kinderen 

zijn de toestellen goed. Er wonen rondom deze speelplek bijna 30 kinderen dus de locatie 

is nog steeds actueel als steunplek.  

De speelplek aan de Burgemeester Hagestraat [422034-0] is voor zowel de doelgroep 

kinderen als jeugdigen interessant. Rondom deze locatie wonen ongeveer 20 kinderen. 

De locatie is dus nog steeds actueel als steunplek. De toestellen zijn wel verouderd en 

moeten binnen 5 jaar vervangen worden. 3 toestellen terug plaatsen is voldoende voor 

deze steunplek. De toestellen aan de Haverstraat [422219-0] zijn vooral bedoeld voor 

kinderen, rond deze speelplek wonen ook nog meer dan 10 kinderen. Dit is een goede 

steunplek waar 3 toestellen voldoende zijn.  

Het trapveld aan de Maisstraat [422270-0] wordt veel gebruikt 

door de jeugd en ligt ook op de goede plek. Deze plek 

moet behouden blijven als sportplek voor jeugd en jon-

geren. 

Hondenpoep wordt in de enquêtes als grote ergernis 

genoemd. Tijdens de rondwandeling met de jeugd 

kwam dit echter niet aan de orde. Het advies is om 

actiever de BOA in te zetten op het controleren van 

honden op de speelplekken.  

Voor de meer dan 300 jongeren in Bruinisse is er alleen 

een kleine skatebaan in het Westerplantsoen [422081-1] en 

het trapveld aan de Maisstraat [422270-0]. Momenteel ontmoeten 

jongeren elkaar regelmatig op het pleintje aan de Acacialaan. Zowel jongeren 

als ouders geven in de enquête aan dat er behoefte is aan een plek waar jongeren elkaar 

kunnen ontmoeten en droog kunnen zitten. Bij voorkeur wordt die plek aangewezen op 

een van de huidige sportlocaties, bijvoorbeeld een omheind trapveld met zitplek in he-

Figuur  3 Het kikkerbadje in het 

Westerplantsoen [422081-1] is erg 
populair. 
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Westerplantsoen [Z1B1]. In samenwerking met de jongeren moet deze plek worden aan-

gewezen. De verwachting is dat het aantal jongeren in Bruinisse de komende 5 jaar licht 

daalt. Gezien de verwachte daling in het aantal jongeren zijn 2 sportplekken voldoende.  

 
Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Bruinisse 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

422076-0 Speelterrein Deestraat 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

422219-0 Speelterrein Haverstraat 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

422270-0 Trapveld Maisstraat 6 t/m 18 

jaar 

steunplek: sporten, 

ontmoeten 

422081-1 Speelterrein Westplantsoen 0 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten, ont-

moeten 

422322-2 Speelterrein Riekusweel 0 t/m 11 

jaar 

centraleplek: spelen 
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 Burgh-Haamstede 

Het dorp Burgh-Haamstede valt uiteen in verschillende verspreid liggende woongebieden. 

Zo liggen de buurten Nieuw-Haamstede (minder dan 10 kinderen en jeugdigen), Kloos-

terweg e.o. (circa 20 kinderen en jeugdigen), Westerschouwen (circa 25 kinderen en 

jeugdigen) en ook Hogeweg (minder dan 10 kinderen en jeugdigen) ver weg van de cen-

tra in Burgh en Haamstede. Particuliere campings en openbaar gebied wisselen elkaar 

hier af. De buurten zijn ruim opgezet en bieden in eigen tuin veel informele speelruimte 

voor kinderen en jeugdigen.  

In de buurten Burgh en Haamstede wonen de meeste kinderen en jongeren. De basis-

schooljeugd van Onder De Wieken (tussen beide buurten in) namen ons tijdens de rond-

gang mee naar de oude bunker in de duinen en de voetbalkooi. De hele kern is ingericht 

als 30 kilometerzone. De doorgaande route Hogeweg, Kerkstraat, Burghseweg, West-

straat, Noordstraat is echter wel druk door het winkel- en recreatieverkeer. De straten 

zijn niet breed en er zijn ook niet veel stoepen om zelfstandig langs te verplaatsen en op 

te krijten en dergelijke. De informele speelruimte voor kinderen beperkt zich veelal tot de 

eigen tuin. Voor de jeugd bieden de bossen in de duinen wel veel uitdaging en jeugdigen 

maken er ook gebruik van om hutten te bouwen en verstoppertje te spelen. Er is vol-

doende informele speelruimte voor de jeugd.  

In Haamstede wonen circa 170 kinderen en jeugdigen, naar verwachting afnemend naar 

circa 140. Gezien de normen zou hier minimaal 1 centrale speelplek en een steunplek 

moeten zijn. Er liggen nu totaal 8 speelplekken in Haamstede. Het schoolterrein van On-

der de Wieken-Kirreweie [422275-0] is bij de jeugd zeer geliefd en wordt goed gebruikt 

en kan dienen als centrale speelplek voor de jeugd. In overleg met de school kunnen de 

openingstijden met behulp van sleutelbeheer ook verlengd worden naar ’s avonds en in 

de weekenden. Goede steunplekken voor kinderen en jeugdigen zijn de combinatieplek 

aan de Vlasakkers [422071-0] / [422440-0], de speelplek aan de Boomgaardwekken 

[421641-0] en aan de Appelmeet [421740-0]. De kinderen wonen in deze buurt dusda-

nig verspreid dat een echt specifieke plek voor een klein aantal kinderen niet past bij het 

beleid. Speelplekken aan de Bernhardstraat [421769-0], Irenestraat [421878-0] en 

Haeskenshof [422192-1] kunnen op termijn tot informele speelplekken worden omge-

vormd en ingevuld met diverse speelprikkels zodat je er nog steeds verstoppertje kunt 

spelen, kunt steppen en balletje trappen.  

In de buurt Burgh wonen iets minder dan 60 kinderen en jeugdigen, naar verwachting 

toenemend naar circa 70 de komende jaren. Gezien de omvang van deze buurt en het 

aantal kinderen en jeugdigen past hier 1 centrale plek. Echt een ruim liggend veldje cen-

traal in de buurt is er niet. De bestaande speelplek aan de 's Gravenmeet [422165-0] is 

te krap en te verstopt om echt van toegevoegde waarde te zijn. Voorgesteld wordt om de 

speelplek te verplaatsen naar het veldje tegenover huisnummers 29-35 en daar voor een 

ruimer aanbod aan voorzieningen te zorgen.  

In Burgh-Haamstede zijn 2 plekken waar jongeren kunnen sporten. Dat is het trapveld 

Vlasakkers [422071-0] en de sportkooi aan de Leliendaleweg [CC1]. Er wonen op dit 

moment ongeveer 230 jongeren in de kern. De verwachting is dat dit aantal de komende 

5 jaar terugloopt tot ongeveer 200 jongeren. Er zijn dus voldoende sportvoorzieningen 

voor jongeren. In zowel de enquête van jongeren als van bewoners wordt aangegeven 

dat ontmoetingsplekken ontbreken, mede omdat de voormalige voorziening voor jonge-

ren, Big S is gesloten. Het voorstel is om 2 goede, uitgebreidere ontmoetingsvoorzienin-

gen voor jongeren in te richten bij trapveld Vlasakkers en bij de sportkooi aan de Lelien-

daleweg. Ons voorstel is om de Vlasakkers uit te breiden met de skatetoestellen uit Se-

rooskerke.  
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Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Burgh-Haamstede 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421641-0 Speelterrein Boomgaardwekken 0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen 

421740-0 Speelterrein Appelmeet 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

421769-0 Speelterrein Bernhardstraat secundair informeel 

421878-0 Speelterrein Irenestraat secundair informeel 

422071-0 Trapveld Vlasakkers 6 t/m 18 

jaar 

bovenwijkse plek: 

sporten, ontmoeten 

422192-1 Speelterrein Haeskenshof secundair informeel 

422275-0 School Onder de Wieken-

Kirreweie 

0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten 

422440-0 Speelterrein Vlasakkers 0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen 

422165-0 Speelterrein 's Gravenmeet 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len 

CC1 Cruyff Court Leliendaleweg 6 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spor-

ten, ontmoeten 
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 Dreischor 

Dreischor is een klein ringdorp in het buitengebied van Schouwen-Duiveland. Jeugdigen 

van 5 t/m 11 jaar bewegen zich zelfstandig door het hele dorp. Dreischor wordt daarom 

als één speelzone behandeld.  

Er wordt vooral gespeeld met toestel-

len die door bewoners zelf gemaakt 

zijn. In de oude kastanjes naast de 

kerk zijn schommels van touw en au-

tobanden gemaakt waarmee de jeugd 

over de gracht slingert. Daarnaast is in 

samenwerking met de Droomclub het 

Droompark gemaakt achter de Molen-

weg. Hier is een pluktuin, een blote-

voetenpad, een wilgentipi en nog veel 

meer. Jeugdigen klimmen daarnaast 

graag in de boom bij de bushalte aan 

de Stoofweg. 

Het schoolplein [421835-0] van de 

Klimop wordt gebruikt om na schooltijd 

te kletsen of te klimmen op het klimrek. Het schoolplein is de hele week openbaar toe-

gankelijk en vervult de functie van centrale speelplek. Voor het aantal kinderen en jeug-

digen dat in Dreischor woont zijn er genoeg speeltoestellen. De aanliggende velden van 

de lokale sportclub worden veel gebruikt om na schooltijd en in het weekend een balletje 

te trappen. Dit wordt door de sportclub gedoogd. Daarnaast wordt het schoolplein ook 

gebruikt als trapveld. Omwonenden ervaren geluidsoverlast van ballen die tegen de fiet-

senstalling worden geschopt. Tijdens het schrijven van de analyse wordt er een voetbal-

kooi gemaakt om de overlast te verkleinen. Met het schoolplein als formele speelplek en 

een sportplek heeft Dreischor voldoende speelruimte.  

Voor jongeren in Dreischor is er nu alleen een skatepark. Het skatepark [421835-0] 

wordt weinig gebruikt ondanks dat er wel leuke toestellen staan. Meisjes gebruiken het 

om te gaan rolschaatsen. Het voorstel is om de skatevoorzieningen op het eiland te clus-

teren. De toestellen in Dreischor worden verplaatst naar Brouwershaven zodat skaters uit 

omliggende kernen elkaar kunnen ontmoeten. Jongeren fietsen naar een “vennetje” om 

te kletsen op een bankje. Dit is een geschikte ontmoetingsplek voor de ongeveer 65 jon-

geren in Dreischor, naar verwachting afnemend de komende jaren. In de enquête geven 

jongeren ook aan geen behoefte te hebben aan meer voorzieningen. 

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Dreischor 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421835-0 Skatepark Heshuyzenstraat secundair informeel 

421923-1 School De Klimop 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten 

 

  

Figuur  4 Schommelen in de Kastanjes in Dreischor 
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 Ellemeet 

Ellemeet ligt aan de Brouwersdam met in de buurt zowel het Noordzeestrand als het 

Grevelingenmeer. Het dorp is compact en wegen zijn relatief rustig. Rondom het dorp 

liggen vooral akkerlanden en vakantieparken. Jeugdigen kunnen zelfstandig in het hele 

dorp komen. Ellemeet wordt daarom als één speelwijk behandeld.  

Het speelterrein aan de Loostraat [422256-0] heeft toestellen 

voor de kinderen van 0 tot en met 5 jaar. Voor jeugdigen van 6 

tot en met 11 jaar mist er uitdaging. Momenteel wonen er on-

geveer 25 kinderen en jeugdigen in Ellemeet. Het is goed om 

een basisvoorziening te houden. Als op termijn de twee wipve-

ren vervangen worden door een uitdagend klimtoestel, dan is 

er een speelplek voor zowel kinderen als jeugd met maximaal 3 

toestellen.  

Aan de Schelpstraat [422362-0] is nog een trapveld met een 

skatepark. Er wonen minder dan 30 jongeren van 12 tot en 

met 18 jaar in Ellemeet. De verwachting is dat dit aantal de 

komende 5 jaar zelfs gaat dalen. Het skatepark wordt daardoor 

weinig gebruikt. Het advies is om de skatevoorzieningen op het 

eiland meer te clusteren om ontmoeting tussen jongeren te 

stimuleren. Voor Ellemeet is dit in Serooskerke of Brouwershaven. Met het trapveld en 

het bankje is er een goede ontmoetingsplek voor de jongeren in Ellemeet.  

 
Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Ellemeet 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

422256-0 Speelterrein Loostraat 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len 

422362-0 Trapveld Schelpweg 6 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spor-

ten, ontmoeten 

 

  

Figuur  5 Speelplek [422256-

0] is vooral leuk voor 
kinderen. 
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 Kerkwerve 

Kerkwerve ligt centraal op Schouwen-

Duiveland. Er zijn geen drukke wegen rondom 

het dorp en om het dorp liggen vooral boeren-

bedrijven en recreatieparken. Er is veel infor-

mele speelruimte. Jeugd klimt graag in de oude 

bomen bij de begraafplaats of bouwt hutten in 

de bosjes bij de moestuinen. Kerkwerve wordt 

als één speelwijk gezien.  

In Kerkwerve wonen bijna 60 kinderen en 

jeugdigen. Er is een formele speelplek in de 

Beatrixstraat [421759-0] die voor zowel kin-

deren van 0 tot en met 5 jaar en jeugdigen van 

6 tot en met 11 jaar interessant is. De jeugd 

vindt vooral de vogelnestschommel en de kabelbaan erg leuk. Er staan momenteel 12 

toestellen, in verhouding met het aantal kinderen is dat veel. Advies is om versleten toe-

stellen op termijn niet te vervangen. 3 toestellen is op deze plek voldoende. Met een toe-

stel voor kinderen en twee uitdagende toestellen voor de jeugd is er genoeg formele 

speelruimte in Kerkwerve. Er ontbreekt in Kerkwerve wel een plek voor balspel. Tijdens 

de rondwandeling vertelde de jeugd dat er doelen komen komt in de buurt van de moes-

tuinen. Dit is een goede aanvulling van de huidige voorzieningen. 

Buiten het dorp ligt ook een kleine skatebaan [422428-0]. In Kerkwerve wonen ongeveer 

65 jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, naar verwachting afnemend naar circa 50. De 

skatebaan is niet erg uitdagend en het aantal skaters in het dorp is beperkt. Ook hier 

geldt daarom het advies om de skatevoorzieningen op het eiland te clusteren. Voor 

Kerkwerve ligt er een uitgebreide skatebaan op 20 minuten fietsen in Zierikzee. De ska-

ters uit Kerkwerve gaan daar al regelmatig heen vanuit hun middelbare school in Zierik-

zee. Als er een mogelijkheid tot balspel gereed is, is dit ook een mooie plek voor jonge-

ren om te sporten. Als hier ook een zit plek gemaakt wordt, dan is er ook direct een 

ontmoetingsplek voor jongeren in Kerkwerve. 

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Kerkwerve 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421759-0 Speelterrein Beatrixstraat 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten 

 

  

Figuur  6 Kabelbaan in kerkwerve 
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 Nieuwerkerk 

De basisschoolkinderen die mee waren met de rondgang hadden geen enkele moeite om 

de begeleiders mee op sleeptouw te nemen door het dorp. Ze kenden iedere verstopplek, 

sloot waar je over kon springen en schommel. Nieuwerkerk wordt daarom ook als één 

speelwijk gezien. Tijdens de rondgang met jeugd van basisschool Duiveland kwam naar 

voren dat er naast de speelplekken gebruik 

wordt gemaakt van de slootjes om te sprin-

gen, bosjes om te verstoppen en achterpaden 

om door te steken. De jeugd voelt zich veilig 

en durft overal te komen, de sociale controle 

is hier groot. Er is hierdoor veel informele 

speelruimte. De Stolpweg is hier de grootste 

barrière, zeker voor kinderen onder de 7 jaar.  

Voor de ruim 360 kinderen en jeugdigen (licht 

afnemend) zouden gezien de normen 5 speel-

plekken aanwezig moeten zijn, waar minimaal 

2 ingericht als centrale plek. Voor de jeugd 

kan basisschool Duiveland, in overleg met de school als centrale speel- en sportplek voor 

de jeugd geschikt zijn als de hekken tot 21.00 uur en ook in het weekend geopend kun-

nen zijn [ZN1]. Aanvullend is speelplek aan de Dolfijnstraat [422097-0] geschikt als 

steunplek voor kinderen. Te overwegen valt om de sportvoorzieningen richting het 

schoolterrein te verplaatsen. Daarnaast is gezien de ruimte en de centrale ligging de 

speelplek aan het Koningin Maudplein [421706-0] geschikt als centrale speelplek voor 

kinderen en jeugd. Aanvullend ligt hier een uitstekende trapveld aan de Plataanstraat 

[422643-1] waar zowel jeugd als jongeren kunnen sporten. Het speelterrein aan d' Heule 

[421837-0] ligt voor de bijna 30 kinderen en omwonende jeugdigen ook goed centraal. 

De kwaliteit kan voor de jeugd verbeterd worden door hier ook een kleine sportvoorzie-

ning en enkele zitaanleidingen te plaatsen. Rondom de steunplek voor spelen aan de 

Brouwerstraat [422032-0] moet bij vervanging kritisch gekeken worden naar het aantal 

omwonenden kinderen.  

In Nieuwerkerk wonen ongeveer 215 jongeren van 12 tot en met 18 jaar. De verwach-

ting is zelfs dat dit aantal de komende 5 jaar nog licht stijgt naar 220 jongeren. Er zijn 2 

sportplekken voor balsport in Nieuwerkerk aan de Plataanstraat en aan de Stolpweg 

[422588-0]. Dit is volgens de normen voor jongerenvoorzieningen voldoende. In de en-

quête geven veel jongeren aan dat ze behoefte hebben aan een overdekte plek om voor-

al ’s avonds te kunnen zitten. Jongeren zitten graag bij het trapveld aan de Stolpweg. 

Buurtbewoners melden hier regelmatig overlast. Jongeren geven wel aan dat ze graag op 

deze plek een ontmoetingsplek willen zien. In overleg met de jongeren en de buurtbewo-

ners kan deze plek voor het aanleggen van een ontmoetingsplek worden overwogen.  

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Nieuwerkerk 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421706-0 Speelterrein Koningin Maud-

plein 

0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len 

421837-0 Speelterrein d' Heule 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten, ont-

moeten 

422032-0 Speelterrein Brouwerstraat 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

422097-0 Speelterrein Dolfijnstraat 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

422588-0 Speelterrein Stolpweg 6 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spor-

ten, ontmoeten 

422643-1 Trapveld Plataanstraat 6 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spor-

ten, ontmoeten 

ZN1 Schoolplein OBS Duiveland 6 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten 

 

Figuur 7 Slootje springen in Nieuwerkerk 
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“Er is 1 speelplek in Noordgou-

we. Mooi park en leuke skate 

baan. De speeltuin zelf is weinig 

uitdagend. Een natuur speeltuin 

met veel hout zou passender 

zijn. Deze speeltuin doet kil 

aan.” 
Ouder, enquête 

 Noordgouwe en Schuddebeurs 

Noordgouwe en Schuddebeurs zijn twee kernen ten noorden van Zie-

rikzee. In Schuddebeurs staan voornamelijk vrijstaande hui-

zen in een bosrijke omgeving. Noordgouwe is een vlakbij 

gelegen ringdorp. De twee dorpen zijn één speelzone. 

In Noordgouwe zijn 2 speelplekken. Bij het dorps-

huis is de centrale speel- en sportplek Vijverberg-

straat [422433-1]. Enkele toestellen zijn verou-

derd. Deze hoeven niet vervangen te worden. 

Omdat er minder dan 50 kinderen en jeugdigen 

wonen in Noordgouwe en Schuddebeurs zijn 3 

toestellen genoeg. Wel kan er op deze plek gezocht 

worden naar natuurlijke speelprikkels om de speel-

plek uitdagender te maken. Het is een geschikte cen-

trale speelplek voor Noordgouwe en Schuddebeurs. 

In Noordgouwe en Schuddebeurs wonen ongeveer 60 jongeren 

van 12 tot en met 18 jaar. De verwachting is dat dit aantal de ko-

mende 5 jaar daalt naar 40 jongeren. Er is een speelplek met een basketbal-

paal bij het dorpshuis [422433-1] en een skatetoestel aan de Vijverbergstraat [422433-

0]. De skateplek is erg klein en niet uitdagend en wordt daardoor weinig gebruikt. Het 

advies is daarom om dit toestel te verplaatsen naar het skatepark in Zierikzee. In plaats 

van het skatetoestel kan er een veldje voor balspel op deze locatie gemaakt worden met 

een bankje waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.  

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Noordgouwe en Schuddebeurs 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

422433-0 Skatepark Vijverbergstraat secundair informeel 

422433-1 Speelterrein Dorpshuis Vijver-

bergstraat 

0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten 
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“In het Slingerbos, is 

het leuk om te fietsen. 

Op het sportveld aan 

de Ingridstraat kun je 

voetballen, net als op 

het kerkplein aan de 

Dorpsring, al mag dat 

eigenlijk niet.” 
Jongen (4), enquête 

 Noordwelle 

Noordwelle is een klein ringdorp in het midden van Schouwen-Duiveland. Het dorp ligt in 

het midden van een agrarisch gebied. Er zijn geen drukke wegen en zowel kinderen tus-

sen 0 en 5 jaar en jeugdigen tussen 6 en 11 jaar oud lopen zelfstandig door het dorp. 

Noordwelle is één speelwijk voor de minder dan 15 kinderen 

en jeugdigen.  

De formele speelplek van Noordwelle is het schoolplein 

van de gesloten school de Stove [421874-1]. De toe-

stellen zijn verouderd en aan vervanging toe. Om-

dat er in Noordwelle minder dan 15 kinderen van 0 

tot en met 5 jaar en jeugdigen van 6 tot en met 11 

jaar wonen is een basisvoorziening met maximaal 

3 toestellen voldoende.  

Een optie is om bij het trapveld [421874-0] een 

formele speelplek te maken met een toestel voor 

kinderen en een uitdagend toestel voor jeugd. 

Daarnaast moet onderzocht worden of de toestellen 

die nu bij de oude school zijn verplaatst kunnen wor-

den of dat er nieuwe toestellen aangeschaft moeten 

worden. Het trapveld zelf heeft ook een kleine renovatie 

nodig. In de internetenquête wordt door ouders aangege-

ven dat het veld slecht gemaaid wordt en dat er veel gaten 

in het gazon zitten. Door het veld een keer te egaliseren en 

opnieuw in te zaaien en regelmatig te maaien kan er weer een balletje getrapt worden. 

De jeu-de-boulesbaan wordt niet gebruikt en zit vol met onkruid. Deze kan verwijderd 

worden. Rondom het trapveld zijn nu al bosjes waar hutten in gebouwd worden; het is 

een goede plek om te spelen. Aangevuld met een aantal natuurlijke speelprikkels kan dit 

een mooie plek worden waar kinderen, jeugd en jongeren elkaar kunnen ontmoeten.  

In de internetenquête geeft een jongen van 8 aan dat hij nu graag op het oude school-

plein skatet en krijt. Omdat de rest van het dorp bestraat is met klinkers is er verder 

geen geschikte plek om te rolschaatsen, skaten of stoepkrijten. Het is een goed idee om 

te onderzoeken of er ergens een tegelpleintje gemaakt kan worden. Voor het echte 

stuntskaten kunnen jeugdigen en jongeren terecht in Serooskerke. 

In Noordwelle wonen ongeveer 15 jongeren. De verwachting is dat dit aantal de komen-

de 5 jaar daalt naar 10. Zij kunnen gebruikmaken van het trapveld achter de oude school 

of elkaar ontmoeten op een van de bankjes aan het Slingerbos.  

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Noordwelle 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421874-0 Trapveld Ingridstraat secundair informeel 

421874-1 School Noordwelle 0 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten, ont-

moeten 
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“Er mist een centrale 

plaats voor de jonge-

ren waar samen kun-

nen komen.” 
Enquête, bewoner 

 Oosterland 

De basisschooljeugd van de Oosterburcht in Oosterland gaf aan elke (speel)plek in hun 

dorp te kennen. Oosterland heeft ook een compacte kern met rustige 30 kilometerstra-

ten. De Molenweg, Hofweg en Oud Heiligeweg zijn voor kinderen wel punten waar ze 

goed moeten opletten bij het oversteken en voor de kinderen tot en met circa 7 jaar een 

barrière. Voor jongere kinderen valt Oosterland daarom uit elkaar in 2 speelwijken. Er is 

een ruimte hoeveelheid aan informele speelruimte waar de jeugd kan slootje springen, 

stoepkrijten, verstoppertje spelen, steppen, vissen, in bomen klimmen, enzovoorts.  

Voor de iets minder dan 300 kinderen en jeugdigen (afne-

mend) zouden gezien de normen 4 speelplekken aanwe-

zig moeten zijn, waarvan minimaal 2 ingericht als cen-

trale plek. Het speelterrein ten westen van de Molen-

weg aan de Akker [421732-0] is ingericht als steun-

plek voor kinderen voor iets minder dan 15 kinderen. 

Bij vervanging moet wel gelet worden op het dan nog 

aanwezige aantal omwonende kinderen. In de speelwijk 

ten oosten van de Molenweg woont dus veruit de meerder-

heid van de kinderen en jeugdigen. Voor de jeugd en jonge-

ren is het trapveld aan de Weelstraat [422468-0] naast een goede sportgelegenheid ook 

een mooie ontmoetingsplek. Advies is om de plek te verbeteren met zitaanleidingen. Als 

centrale speelplek is het terrein aan de Margrietstraat [422274-0] het meest geschikt. 

Advies is om deze plek, ook gezien de ruimte, uitsluitend op spelen te richten en te ver-

beteren voor kinderen en jeugd. Speelplekken aan de Leeuwenburg kunnen bij vervan-

ging dan als informele speelplek worden ingericht [422237-0] en [422237-1]. Gezien de 

spreiding is ook de speelplek aan de Hofweg [421847-0] noodzakelijk als steunplek voor 

kinderen en jeugdigen. Die behoeft dan wel een verbetering in de speelwaarde.  

In Oosterland wonen ongeveer 200 jongeren, naar verwachting afnemend naar circa 185 

jongeren. Deze jongeren kunnen sporten op het trapveld Weelstraat [422433-0]. Volgens 

de normen van een sportplek per 100 jongeren is dat ook voldoende. Advies is wel om de 

ontmoetingsfunctie sterk te verbeteren.  

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Oosterland 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421847-0 Speelterrein Hofweg 0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen, 

sporten 

422237-0 Speelterrein Leeuwenburg 1 secundair informeel 

422274-0 Speelterrein Margrietstraat 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len 

422468-0 Trapveld Weelstraat 6 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spor-

ten, ontmoeten 

421732-0 Speelterrein Akker 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

422237-1 Speelterrein Leeuwenburg 2 secundair informeel 
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 Ouwerkerk 

De basisschooljeugd van ’t Stoofje in Ouwerkerk lieten onder andere de wethouder en-

thousiast alle informele en formele speelplekken zien. De kinderen gaan vaak bij elkaar 

in de tuin, langs de randen van het dorp in het groen en bij de diverse campings spelen. 

Er is ruim voldoende informele speelruimte om kikkervisjes te vangen, hutten te bouwen 

en gewoon even lekker te kletsen. Ouwerkerk is totaal een 30 kilometerzone, er zijn 

geen grote barrières voor zelfstandig spelen van kinderen en jeugd. Het meeste verkeer 

is afkomstig van de Koningin Julianastraat. Ouwerkerk is daarom één speelwijk.  

Voor de iets minder dan 60 kinderen en jeugdi-

gen, naar verwachting afnemend, zou gezien de 

normen 1 centrale speelplek ingericht moeten 

zijn. Op dit moment is er een trapveld aan de 

Haneweg [422201-0] en een speelplek aan de 

Ring [422330-0]. Verder spelen kinderen en 

jeugd op de toestellen van camping ’t Stoofje en 

bij campingterreinen. Advies is om het trapveld 

voor jeugd en jongeren ingericht te houden en 

het speelterrein aan de Ring voor kinderen en 

jeugd. De speelplek aan de Ring kan op korte 

termijn verbeterd worden door de schommel bij 

te plaatsen.  

Er wonen in Ouwerkerk ongeveer 30 jongeren, 

naar verwachting nog licht stijgend de komende jaren. Er zijn twee plekken waar jonge-

ren kunnen sporten en ontmoeten. Op de speelplek aan de Ring [422330-0] staat een 

overdekte zit plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten maar hier is verder voor jongeren 

niks te beleven. Op het trapveld Haneweg [422201-0] kunnen ze sporten. Volgens de 

normen is dit ruim voldoende. Voorstel is in overleg met jongeren te bekijken of de over-

dekte zitplek verplaatst moet worden naar het trapveld. Er ontstaat dan een soort dug-

out idee waar er naar elkaars spel gekeken kan worden.  

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Ouwerkerk 

spnr locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

422201-0 Trapveld Haneweg 6 t/m 18 

jaar 

Centrale plek: spor-

ten, ontmoeten 

422330-0 Speelterrein Ring 0 t/m 11 

jaar 

Centrale plek: spe-

len 

 

  

Figuur 8 Bespeelbare kunst bij kerk 
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 Renesse 

De basisschooljeugd van 't Staepel'of uit Renesse kent het totale dorp goed. Ondanks de 

flinke afstanden tussen het schoolplein en de speelplek aan de Van Kloosterweg gingen 

ze daar bij de rondgang de volwassenen voor. Afgezien van de toegangswegen Roe-

landsweg en Stoofweg bestaat de kern uit een 30 kilometerzone. De intensieve recreatie 

bij de campings en het strand brengt in de zomer veel extra verkeer met zich mee in de 

kern. Dit beperkt de hoeveelheid informele speelruimte op straat voor de jeugd. De Jan 

van Renesseweg is echter ook voor de ouders van 

de jeugd wel een grens bij het spelen. Het aantal 

stoepen om over te steppen of fietsen, stukjes 

groen om hutten te bouwen of een balletje te 

trappen zijn minder voorhanden dan in andere 

kernen. Echter de Vroonplas biedt voor veel jeugd 

een goede gelegenheid om hutten te bouwen. De 

hoeveelheid informele speelruimte is voor kin-

deren beperkt en voor de jeugd voldoende. 

Voor de ruim 110 kinderen en jeugdigen, naar 

verwachting sterk afnemend, zou gezien de nor-

men minimaal 1 krachtig ingerichte centrale plek 

voor spelen en sporten moeten zijn. Die is er nu 

niet. Voorgesteld wordt om het schoolplein 't 

Staepel'of [ZR1]’s avonds langer en ook in het 

weekend open te stellen. Hier is de ruimte en zijn voldoende voorzieningen voor de jeugd 

om te sporten. De school heeft echter last van vandalisme en afval door jongeren, daar-

om is het beter om doelgroepen van elkaar te scheiden. De voorzieningen die bij de Lin-

delaan zijn gepland kunnen daarbij als alternatieve centrale locatie dienen voor spelen en 

sporten van jeugd en jongeren. Van deze plek wordt nu al veel gebruik van gemaakt, zo-

als bleek uit de rondgang en brieven. Ook uitdagend en nieuw voor jeugd en kinderen uit 

het dorp zijn de speelvoorzieningen die langs de Jan van Renesseweg richting het strand 

[ZR2] zijn gepland1, dit kan dienen als extra steunplek. De voorzieningen liggen niet in 

de kern en hebben daardoor ook niet de ontmoetingsfunctie van een centrale plek in de 

kern zelf. De speelplek aan de Van Kloosterweg [421701-0] is aanvullend als steunplek 

voor kinderen en jeugd noodzakelijk, gezien de afstanden en barrières. De speelplek aan 

de Constantijnweg [422283-0] dient dan als extra steunplekje voor kinderen.  

In Renesse wonen ongeveer 85 jongeren. De verwachting is dat dit aantal de komende 5 

jaar daalt naar 80 jongeren. Er is nu geen plek waar jongeren kunnen sporten. Ze kun-

nen skaten in Serooskerke of Brouwershaven maar in hun eigen dorp is geen openbare 

plek beschikbaar voor balsport. In het project masterplan Renesse is geld gereserveerd 

om een voetbalkooi te realiseren. Helaas ziet het er naar uit dat dit project wegens be-

zwaar van omwonenden niet gerealiseerd wordt. Het advies is om op zoek te gaan naar 

een alternatieve locatie in samenwerking met de lokale jeugd en jongeren. Deze sportlo-

catie kan dan gecombineerd worden met een zitplek waar jongeren elkaar kunnen ont-

moeten.  

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Renesse 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421701-0 Speelterrein van Kloosterweg 0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen, 

sporten 

422283-0 Speelterrein Constantijnweg 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

ZR1 Lindelaan  6 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten 

ZR2 Speelvoorzieningen naar strand 

Jan van Renesseweg  

0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen 

ZR3 Sportplek jongeren Renesse 12 t/m 18 

jaar 

steunplek: sporten 

                                           
1 Onderdeel Masterplan Renesse 

Figuur 9 Moerbeiboom als speelaanleiding op 
de Lindelaan (monumentale boom) 
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 Scharendijke 

Door Scharendijke lopen geen drukke wegen. Ten noorden van het dorp ligt de jachtha-

ven en om het dorp liggen recreatieparken. Jeugdigen tussen 6 en 11 jaar lopen zelf-

standig door het dorp. De ouderen gaan zelfs alleen op de fiets naar Bruinisse naar de 

sportclub. Jeugdigen spelen ook regelmatig op de omliggende campings of gaan zwem-

men in het Grevelingenmeer. Er is veel informele speelruimte in Scharendijke. Er zijn le-

ge gazons, kinderen kunnen struinen langs de dijk en er zijn leuke elementen in de 

openbare ruimte waar ze mee spelen. Jongeren ontmoeten elkaar op de trappen langs de 

dijk. Het dorp is één speelwijk. 

In Scharendijke wonen nu minder dan 70 

inwoners jonger dan 12 jaar. Het klimpar-

cours bij de speelplek aan de Klaverstraat 

[421691-0] is populair bij de jeugd. De 

speelplek aan de Kamille [421652-0] is 

vooral voor kinderen van 0 tot en met 5 

jaar bedoeld. Er wonen momenteel maar 4 

kinderen rondom deze speelplek. Deze plek 

kan met speelplek [421691-0] samenge-

voegd worden. 1 speelplek is voor dit aantal 

kinderen en jeugdigen voldoende.  

Het skatepark [422128-0] aan de rand van 

het dorp wordt weinig gebruikt. De skate-

voorziening is niet erg uitdagend en het aantal skaters in het dorp is beperkt. Het advies 

is daarom de skatevoorzieningen op het eiland te clusteren. De skaters van Scharendijke 

kunnen dan terecht in Brouwershaven. Er wonen nu minder dan 50 jongeren in Scharen-

dijke maar de verwachting is dat dit aantal de komende 5 jaar gaat groeien naar 60 jon-

geren. Het trapveldje met minidoeltjes aan de Klaverstraat [421691-0] is voor jongeren 

en oudere jeugd te klein. Als er op de plek van het skatetoestel een trapveld met grote 

goals en een bankje gerealiseerd wordt, dan kan deze locatie als sport- en ontmoetings-

plek voor jongeren en oudere jeugd functioneren.  

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Scharendijke 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421652-0 Speelterrein Kamillestraat secundair informeel 

421691-0 Speelterrein Klaverstraat 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten, ont-

moeten 

422128-0 Skatepark sportveld Scharen-

dijke 

6 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spor-

ten, ontmoeten 

 

  

Figuur 10 Speelaanleiding in Scharendijke 
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 Serooskerke 

Serooskerke ligt aan de haven in de Oosterschelde. Het dorp ligt tussen verschillende 

provinciale wegen maar het dorp zelf is een 30 kilometerzone. Het dorp is één speelwijk.  

In Serooskerke wonen 4 kinderen van 0 tot en met 5 jaar en 7 jeugdigen van 6 tot en 

met 11 jaar. Er zijn 2 speelplekken in het dorp. Veel van de speeltoestellen op het 

Dorpsplein [422102-0] zijn ouder dan 10 jaar. Er staan maar liefst 9 toestellen. Bij reno-

vatie van de speelplek zijn 2 speeltoestellen voor het hele terrein voldoende.  

Buiten het dorp aan de Dorpsweg is een skatepark [422107-1] en een voetbalkooi 

[422107-0] die door jongeren van 12 tot en met 18 jaar gebruikt kunnen worden. Gezien 

het gering aantal jongeren is het voorstel om op termijn de kooi te vervangen door 2 los-

se doelen. Het skatepark heeft veel leuke toestellen maar met slechts 5 jongeren in het 

dorp zijn er zeer weinig skaters. Het is beter om de skatevoorzieningen te clusteren. In 

zowel Burgh-Haamstede als Renesse zijn momenteel geen skatevoorzieningen. Het is een 

logische keuze om de skatebaan te verplaatsen naar Burgh-Haamstede. In deze plaats 

wonen namelijk meer dan 200 jongeren.  

 
Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Serooskerke 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

422107-0 Speelterrein Dorpsweg panna-

kooi 

6 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spor-

ten 

422107-1 Skatepark Dorpsweg secundair informeel 

422102-0 Speelterrein Dorpsplein 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len 
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 Sirjansland 

Sirjansland is een klein dorp in het buitengebied tussen 

Bruinisse en Dreischor. Het dorp is omringd door agrari-

sche bedrijven, een grote camping en ligt vlakbij het 

Grevelingenmeer. Zowel kinderen van 0 tot en met 5 

jaar als jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar lopen zelf-

standig door het dorp. Jeugdigen gaven zelfs aan dat ze 

zelfstandig op de fiets naar de sportclubs in Bruinisse 

gaan. Tijdens de rondwandeling lieten de jeugdigen zien 

waar ze spelen. Ze gaan vaak naar de Sirsebosjes waar 

ze hutten bouwen of gewoon op het hek gaan zitten en 

naar auto’s zwaaien. Ze klimmen in de bomen en hou-

den van de rust en ruimte in het dorp. Ook spelen ze 

regelmatig op de camping aan de rand van het dorp. 

Sirjansland is één speelwijk. 

De speelplek in de Grevelingenstraat [422176-0] is net gerenoveerd. Op deze plek staan 

enkele speeltoestellen, er zijn een trapveld, baskets en een tafeltennistafel. Deze plek 

werd tijdens de rondwandeling met de jeugd opgeknapt, we weten dus niet wat zij van 

deze plek vinden. 1 speelplek is voor de 25 kinderen en jeugdigen die in Sirjansland wo-

nen genoeg.  

De 30 jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud kunnen balsporten beoefenen op de 

speelplek aan de Grevelingenstraat en elkaar ontmoeten op een van de bankjes in het 

dorp. Dit is volgens de normen voldoende voor het aantal jongeren in dit dorp.  

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Sirjansland 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

422176-0 Speelterrein Grevelingenstraat 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten, ont-

moeten 

 

  

Figuur 11 Er is veel te beleven in de 
Sirsebosjes 
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 Zierikzee 

Zierikzee binnen de vesten 
In de binnenstad van Zierikzee hebben leerlingen van Binnen de Veste en Sint Willibror-

dus ons meegenomen door de binnenstad maar ook een gedeelte van Malta laten zien. 

Verder hebben bewoners in het kader van het project ‘Van Knoop naar Knop’ van het 

CbK de binnenstad onderzocht op bespeelbaarheid en daar ook adviezen voor gedaan.  

De basisschooljeugd kent de binnenstad op hun broekzak en zij namen ons door de hele 

binnenstad mee. De veelal rustige straten in de binnenstad zijn voor de jeugd geen enkel 

obstakel. De binnenstad wordt daarom gezien als één speelwijk. De straten zijn smal, 

maar er zijn diverse straten met voetgangersregime en eenrichtingsverkeer. Dit maakt 

het zelfstandig verplaatsen wel mogelijk maar er ontbreekt ruimte om te steppen en 

stoepkrijten op straat. Grote pleinen zoals het Havenpark en rondom de Nieuwe Kerk zijn 

erg in trek als plekken om te stunten met fietsen en skateboards. Het meeste groen dat 

aanwezig is ligt in hofjes of is in particulier bezit. Gezamenlijk ergens vrijblijvend een bal-

letje trappen is er dus niet bij in de binnenstad. De beste plek voor hutten bouwen en 

bomen klimmen is bij de stadsomwalling. De hoeveelheid informele speelruimte is daar-

mee voor zowel kinderen als jeugd beperkt. Aanvullend komt uit het onderzoek van de 

bewoners en uit de enquêtes naar voren dat er overlast van jongeren wordt ervaren in de 

binnenstad. Uit het eerder genoemde onderzoek komt ook naar voren dat bewoners 

groen in de omgeving missen als speelaanleiding.  

Voor de ruim 300 kinderen en jeugdigen, naar verwachting toenemend, zouden gezien 

de normen minimaal 5 speelplekken aanwezig moeten zijn, met minimaal 2 ingericht als 

centrale plek. Als centrale speelplekken zijn de speelplekken aan het H.J. Doelemanplein 

[422190-0] en aan de Mosselboomgaard [421757-0] geschikt. Er is daar voldoende 

ruimte, de plekken liggen in het zicht en de inrichting is hier ook al op de doelgroep afge-

stemd. Bewoners stellen hier voor om een aantal aanpassingen te doen zodat de plek 

minder overlast veroorzaakt en aantrekkelijker wordt voor kinderen. Het voorstel is om 

een groot aantal van deze aanpassingen over te nemen, uitgezonderd het kunstgras. 

Verder is het voorstel om hier met jongerenwerk en de jongeren te zoeken naar een al-

ternatieve locatie voor het ontmoeten en kletsen. Het nieuwe groen zal zorgen voor een 

zachtere uitstraling van de plek. Bij de speelplek aan het H.J. Doelemanplein ontbreken 

sportvoorzieningen, die zijn aanvullend te vinden bij het trapveld aan de Slabberswerf 

[421659-1]. Het voorstel is om de inrichting van dit trapveld te verbeteren zodat er meer 

jeugdigen gebruik van kunnen maken. 

Gezien de ruime oppervlakte en huidige 

inrichting zijn ook de niet-openbare 

schoolpleinen van zowel Binnen de Veste 

als Sint Willibrordus geschikt als centrale 

plek voor de jeugd, hoewel het school-

plein van Binnen de Veste wel verstopt 

ligt. Vanwege overlast zijn beide school-

pleinen niet openbaar. Voorstel is om in 

overleg met beide scholen de pleinen ’s 

avonds langer open te stellen en bij voor-

keur ook in het weekend. Voor kinderen 

nabij de Raamstraat is dit een mooie 

aanvulling. Het semiopenbare schoolplein 

van J.L. de Jongeschool is voor kinderen 

en jeugdigen een goede aanvulling.  
Figuur 12 In rustige smalle straatjes wordt flink gerend 
door de jeugd tijdens de rondgang door de wijk 
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Voor kinderen kunnen aanvullend als steunplekken de speelplek aan de Nieuwe Bogerd-

straat [421912-0] en aan de Karnemelksvaart [421659-0] ingericht blijven of opnieuw 

ingericht worden. In overleg met bewoners kan bij de Nieuwe Bogerdstraat bekeken 

worden hoe en waar het terrein het beste kan worden heringericht zodat er niet opnieuw 

overlast van jongeren ontstaat. De speelplekken aan de Lange Groendal [422225-0] en 

Pieterseliestraat [422640-0] hebben een minder gunstige ligging en de mogelijkheden 

voor inrichting zijn beperkt gezien de oppervlakte. Voorstel is om deze 2 plekken als in-

formele speelruimte in te richten.  

In verband met het toerisme wordt door bewoners voorgesteld om op de stadsomwalling, 

bij de Nieuwe Kerk en in het Havenpark extra speelvoorzieningen aan te leggen. Mogelijk 

zijn deze voorstellen te realiseren in het kader van recreatiebeleid in samenwerking met 

lokale ondernemers. Gezien de normen uit het beleid zijn deze voorzieningen niet nood-

zakelijk.  

 

Malta 
De basisschooljeugd van de Sint Willibrordus heeft ons gedeeltelijk meegenomen naar de 

binnenstad maar met name naar de wijk Malta. Wat de jeugd aangaf is dat de school-

pleinen van de Sint Willibrordus en de Mosselboomgaard door hen goed worden benut. 

Speeltuin Breetveld en de kleine speelplek aan de Vagerstraat worden veel minder ge-

bruikt vanwege de openingstijden dan wel de ligging. In kleine hoekjes van bijvoorbeeld 

Scheepstimmerdijk wordt gespeeld met het hoogteverschil. De wijk Malta heeft voor de 

jeugd minimale barrières, voor de iets jongere kinderen is de Calandweg en de Gracht 

wel een barrière. Door de wijk heen zijn diverse groenstroken en grasveldjes waar de 

jeugd kan verstoppen of een balletje trappen. Kinderen kunnen zich over de bijna overal 

aanwezige stoepen prima zelfstandig verplaatsen. De informele speelruimte is hier vol-

doende voor kinderen en jeugdigen.  

Voor de ruim 160 kinderen en jeugdigen, naar verwachting gelijk blijvend, zou gezien de 

normen minimaal 1 krachtig ingerichte centrale plek voor spelen en sporten moeten zijn 

en 1 steunplek. Speeltuin Breetveld [SV B] kan prima dienen als centrale speel- en 

sportplek voor kinderen en jeugd in deze wijk mits de openingstijden verruimd kunnen 

worden. Voorstel is om door middel van sleutelbeheer dit te bereiken. Alternatief voor 

een speelplek voor kinderen en jeugd is het door bewoners zelf aangelegde veld aan de 

Brauwstraat. Het speelterrein aan de Vagerstraat [422417-0] is te klein en ligt te ver-

stopt om als aantrekkelijke speelplek voor kinderen en jeugd te fungeren. Het voorstel is 

om de inrichting te verplaatsen naar de Caustraat. Voor de wijk Malta wordt hiermee een 

goed voorzieningenniveau bereikt. Voorstel is om de toestellen op de schoolterreinen van 

de Theo Thijssenschool [421648-0] en Beatrixschool Grachtweg [422163-0] niet meer te 

financieren. Er wonen circa 100 jongeren in de wijk Malta. Een goede sport- en ontmoe-

tingsplek ontbreekt waardoor er meer drukte op plekken rondom de wijk is zoals in de 

binnenstad. Voorstel is in overleg met jongeren te zoeken naar een locatie met sport- en 

ontmoetingsvoorzieningen, bijvoorbeeld aan de De Kanterlaan [ZZ1] of in de nieuwbouw 

Noorderpolder.  

 
Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Malta, Zierikzee 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421648-0 School Theo Thijssenschool secundair informeel 

422163-0 School Beatrixschool Gracht-

weg 

secundair informeel 

SV B Speeltuin Breetveld 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten, ont-

moeten 

422417-0 Speelterrein de Vagerstraat 0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen, 

sporten 

ZZ1 De Kanterlaan 12 t/m 18 

jaar 

steunplek: sporten, 

ontmoeten 
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Poortambacht 
De basisschooljeugd van de Jan Wouter van den Doelschool liet ons de wijk zien. Deze 

kinderen kennen de wijk goed en ze waarderen de vele speelplekken en afwisseling. De 

speelplekken voor kleinere kinderen vonden ze saai, maar wel mooi ingericht voor de 

jongere doelgroep. Het vele groen, onder andere 

langs de Kabbelaarsbank gebruikten ze intensief 

in hun spel, zelfs tijdens schooltijd worden de 

bosjes nabij de winkel goed gebruikt. Bij de 

rondgang bleek dat de jeugd ook een groot 

speelbereik had, slechts door tijdgebrek zijn we 

niet door de hele wijk gekomen. Er zijn veel 

stoepen, fietspaden waardoor kinderen en jeug-

digen prima zelfstandig kunnen verplaatsen. 

Stoepkrijten en skaten is geen probleem. Er zijn 

ruime veldjes waarop een balletje getrapt kan 

worden en ook in het noorden van de wijk liggen 

veel bosjes waar verstoppertje gespeeld kan 

worden of hutten gebouwd kunnen worden. Kort-

om de informele speelruimte in Poortambacht is 

prima voor kinderen en jeugd. De gehele wijk is 

ingericht als een 30 kilometerzone, waardoor er geen barrières zijn voor jeugdigen. Voor 

kinderen zijn de ontsluitingswegen zoals de Haringvlietstraat, Scheldestraat en Ooster-

scheldestraat wel barrières. De wijk Poortambacht wordt als één speelwijk gezien.  

In Poortambacht wonen circa 550 kinderen en jeugdigen, naar verwachting afnemend 

naar gelijkblijvend de komende jaren. Gezien de normen zouden hier minimaal 3 centrale 

speelplekken en 6 steunplekken ingericht moeten zijn. Er liggen nu totaal 26 plekken in 

Poortambacht. De jeugd gebruikt het trapveld aan de Wysantpad [421644-0] als centrale 

sportplek, ook tijdens schooltijden. De nieuwe speelplek aan de Kabbelaarsbank 23 [S5] 

wordt ook gebruikt en gewaardeerd als centrale speelplek. Er ontbreekt nog uitdaging 

voor de jeugd en speelwaarde voor kinderen kan verbeterd worden. Aanvullend is hierbij 

de speelplek tussen de Keeten- en Mastgaststraat [421663-1] waar nu een grote 

schommel staat. Bij het trapveld ontbreekt de nodige kwaliteit, wil het kunnen fungeren 

als centraal sportveld. Voorstel is om hier een kunstgrasveldvloer neer te leggen en extra 

ontmoetingsaanleidingen te plaatsen. De huidige plekken die hieromheen liggen en inge-

richt zijn als steunplek voor spelen kunnen op termijn informeel worden ingericht bij ver-

vanging, is het voorstel. Dit betreffen de plekken aan de Volkerakstraat [422446-1], Wie-

lingenstraat [422496-0], Mastgatstraat [422281-0], Keetenstraat [421663-0] en de Kab-

belaarsbank 49 [S7]. Deze plekken liggen zeer dicht bij de centrale speelplek aan de 

Kabbelaarsbank 23.  

In de buurt van de Speelmanstraat ligt een ruim speelterrein voor de circa 30 kinderen 

[422567-1]. Voorstel is de plek ingericht te houden als uitgebreide steunplek voor kin-

deren en jeugdigen.  

Het Speelterrein Steenbank [422575-1] ligt op een ruim veld en goed centraal in de 

buurt. Het kan op termijn dienen als extra steunplek voor kinderen en jeugd in de buurt 

van de Steenbank. Kinderen en jeugd kunnen hier makkelijk komen. Het voorstel is om 

de speelplekken aan de Middenbank [421885-0] en Roggenplaat [422339-0], gezien de 

afstand tot de speelplek aan de Steenbank, als informele speelplekken in te richten.  

In de buurt van de Krammerstraat wonen minder kinderen dan in de buurt van de 

Steenbank. Rondom de speelplekken aan de Eendrachtstraat [422125-0] en Zijpestraat 

[422536-0] wonen circa 35 kinderen. Een van beide speelplekken is passend als steun-

plek. Het voorstel is om de speelplek aan de Eendrachtstraat op termijn om te vormen 

tot informele speelplek.  

Ten noorden van de Haringvlietstraat liggen nu 5 speelplekken. Voorstel is om gezien de 

goede centrale ligging van het trapveld aan het Wulkenpad [422507-0] en de aanwezige 

groenvoorzieningen hier voor de jeugd ook de centrale speelplek te maken. Gezien de af-

stand tot die plek is het voorstel om de plekken aan de Oesterstraat [421957-0] en het 

Figuur 13 Kinderen genieten van de 

nestschommel bij de speelplek aan de 
Kabbelaarsbank 
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Zeesterpad [422529-0] als informele speelplek in te richten. Voorgesteld wordt om de 

speelplekken aan de Vondelingsplaat [422447-0] en Krabstraat [421788-0] vanwege de 

afstand tot de centrale speel- en sportplek aan het Wulkenpad als steunplek in stand te 

houden.  

Rondom de Oosterscheldestraat wonen iets minder dan 50 kinderen, van wie de meer-

derheid rondom de Houtsnipstraat en de Watersnipstraat wonen. Voorstel is om 2 steun-

plekken voor spelen en 1 steunplek voor sporten in de wijk in te richten. Voorstel is voor 

het spelen de speelplekken aan de Kluutstraat [421685-0] en Watersnipstraat [422463-

1] te gebruiken en op termijn de plek aan de Lepelaarstraat [422243-0] alleen als sport-

plek te gebruiken. De overige speelplekken in deze buurt liggen dicht bij een andere 

speelplek ofwel decentraal in de buurt. Voorstel is om deze op termijn, bij vervanging, 

informeel in te richten. Dat zijn de plekken aan de Scholeksterstraat [422369-0], Gras-

pieperstraat [422166-1] en Houtsnipstraat [421865-2]. De toestellen daar zijn op dit 

moment nog in zeer goede staat waardoor vervanging en omvorming nog een aantal ja-

ren weg ligt.  

Voor de ruim 450 jongeren in Poortambacht, naar verwachting afnemend naar circa 350, 

liggen er nu 4 sport- (en ontmoetings)plekken. Hiervan moeten zij er 3 met de jeugd de-

len. Voorstel is om 1 extra plek mede voor jongeren in te richten. Gezien de normen voor 

ontmoetingsplekken zouden op alle 5 plekken ontmoetingsvoorzieningen moeten komen. 

Dit is ook het advies. Zoals bij het trapveld aan de Oosterscheldestraat [421963-0] is het 

voorstel de plek aantrekkelijker te maken voor ontmoeting door zitaanleidingen te plaat-

sen maar ook door meer diversiteit aan sportmogelijkheden te bieden. Uiteraard is het 

skatepark aan de Scheldestraat [422358-1] voor jongeren uit Poortambacht, maar eigen-

lijk voor een veel ruimer gebied, Zierikzee, belangrijk als verwijsplek. Naast deze plekken 

zijn de plekken aan de Lepelaarstraat [422243-0], Wysantpad [421644-0] en Wulkenpad 

[422507-0] belangrijk voor ontmoeting en sporten voor jongeren. Advies is om al deze 

plekken aantrekkelijk voor jongeren in te richten, zodat er voldoende spreiding ontstaat 

en overlast op speelplekken voor kinderen en jeugd wordt voorkomen.  
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Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Poortambacht, Zierikzee 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421644-0 Trapveld Wysantpad 6 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spor-

ten, ontmoeten 

421663-0 Speelterrein Keetenstraat secundair informeel 

421663-1 Speelterrein tussen Keeten- en 

Mastgaststraat 

0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen 

421685-0 Speelterrein Kluutstraat 0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen 

421788-0 Speelterrein Krabstraat 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

421865-2 Speelterrein Houtsnipstraat secundair informeel 

421885-0 Speelterrein Middenbank secundair informeel 

421957-0 Speelterrein Oesterstraat secundair informeel 

421963-0 Trapveld Oosterscheldestraat 6 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spor-

ten, ontmoeten 

422125-0 Speelterrein Eendrachtstraat secundair informeel 

422243-0 Speelterrein Lepelaarstraat 6 t/m 18 

jaar 

steunplek: sporten, 

ontmoeten 

422281-0 Speelterrein Mastgatstraat secundair informeel 

422339-0 Speelterrein Roggenplaat secundair informeel 

422358-1 Skatepark Scheldestraat 12 t/m 18 

jaar 

bovenwijkse plek: 

sporten, ontmoeten 

422369-0 Speelterrein Scholeksterstraat secundair informeel 

422446-1 Speelterrein Volkerakstraat secundair informeel 

422447-0 Speelterrein Vondelingsplaat 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

422463-1 Speelterrein Watersnipstraat 0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen 

422496-0 Speelterrein Wielingenstraat secundair informeel 

422507-0 Trapveld Wulkenpad 0 t/m 18 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten, ont-

moeten 

422529-0 Speelterrein Zeesterpad secundair informeel 

422536-0 Speelterrein Zijpestraat 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

422567-1 Speelterrein Speelmansplaat 0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen 

422575-1 Speelterrein Steenbank 0 t/m 11 

jaar 

steunplek: spelen, 

sporten 

S5 Speelterrein Kabbelaarsbank 

23 

0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len 

S7 Speelterrein Kabbelaarsbank 

49 

secundair informeel 

422166-1 Speelterrein Graspieperstraat secundair informeel 

 

Kaaskenswater 
De jeugd van de Theo Thijssenschool in Noorderpolder heeft ons op stap genomen door 

de wijk Kaaskenswater. De jeugd had geen probleem om zich zelfstandig door de wijk te 

verplaatsen, ondanks de afstanden en redelijk drukke weg, de Emil Sandströmweg. Voor 

kinderen is dit een barrière, ook de grote stukken onbebouwd terrein maken het door de 

schaal niet aantrekkelijk voor kinderen om te gaan spelen. Voor jeugd is er veel te ont-

dekken, goed verstoppertje spelen, slootje springen en fietsen en rennen in de wijk. Er 

zijn duidelijk twee aparte buurtjes in de wijk, een nabij Watergang met dichtere bebou-

wing en één buurtje bij Pijlerdam en Nassaulaan. Het laatste buurtje bestaat voorname-

lijk uit villawoningen met grote tuinen eromheen. Nabij de vrijstaande huizen wordt een 

leeg kavel gebruikt als informeel trapveld.  

Voor de iets minder dan 80 kinderen en jeugdigen, naar verwachting toenemend naar 

100, is in deze wijk minimaal 1 krachtige centrale plek nodig. Voorgesteld wordt voor 
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vooral de jeugdigen de plek aan de Water-

gang [422460-1] aan te wijzen. De in-

richting laat volgens de jeugd van de rond-

gang te wensen over. Ze vinden de in-

richting saai en niet aansluiten bij hun be-

hoefte. Voorstel van de jeugd was om hier 

meer verstopplekjes te maken en een uitda-

gend toestel bij te plaatsen. Er is volgens 

hen meer beschutting nodig tegen de zon en 

wind. Ook het schoolplein van de Theo 

Thijssenschool [421705-1] is vooral voor de 

actieve voetballende jeugd een belangrijke 

plek. Bij de woningen nabij de Pijlerdam en 

Nassaulaan is er meer ruimte in eigen tuin 

dan in de openbare ruimte. De speelplek 

aan de Slaperdijk [422398-0] kan gezien de 

hoeveelheid informele speelruimte en het 

aantal kinderen op termijn worden omgevormd naar informele speelruimte. De speelplek 

aan de Veenlaan [422421-0] heeft een functie voor de scouting, maar verder niet voor 

omwonende kinderen. Ditzelfde geldt voor de speelplek aan het voorplein van de Laco 

[421817-4]. Zodra de wijk gaat uitbreiden moet een tweede stevig ingerichte steunplek 

gezocht worden in het nieuwe plan.  

Voor de minder dan 40 jongeren, naar verwachting toenemend naar circa 50, hoeft er 

niet per se een formele sportplek of ontmoetingsplek ingericht te zijn. Aangezien er ech-

ter de verwachting is dat er nieuwbouw gaat plaatsvinden zal het aantal jongeren zich in 

de toekomst nog boven de 50 gaan toenemen. Voor hen is een kleine steunplek voor 

sporten en ontmoeten noodzakelijk. Voorgesteld wordt om samen met jongeren en jon-

gerenwerk op zoek te gaan naar een goede ontmoetingsplek [ZZ2].  

 
Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Kaaskeswater, Zierikzee 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

422398-0 Speelterrein Slaperdijk secundair informeel 

422460-1 Speelterrein Watergang 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten 

421817-4 Voorplein Laco 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

422421-0 Speelterrein van Veenlaan 0 t/m 5 jaar steunplek: spelen 

421705-1 Speelterrein Brede school 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten 

ZZ2 Sport- en ontmoetingsplek 

Kaaskenswater 

12 t/m 18 

jaar 

steunplek: sporten, 

ontmoeten 

 

  

Figuur 14 Tijdens de rondgang laat de jeugd zien hoe 
ze spelen bij de sloten  
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“Wij hebben sinds kort 

een mooi speelpark bij 

het voetbalveld op Zon-

nemaire. We missen al-

leen nog echt een klim-

toestel. (..) En een veilige 

oversteekplaats!” 
Ouder, enquête 

 Zonnemaire 

Zonnemaire is een klein dorp tussen Brouwershaven en Dreischor. Het ligt in een agra-

risch gebied en er is een grote camping. Er is een provinciale weg rondom het dorp maar 

de wegen in het dorp zijn een 30 kilometerzone. Zonnemaire is één speelwijk. 

Er zijn twee speelplekken in Zonnemaire. De jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar rende 

direct naar de speelplek aan de Tuinweg [422412-2]. Deze speel-

plek is recent helemaal opgeknapt. De jeugd vindt vooral de 

kabelbaan erg leuk. Zij bouwt ook graag hutten in de bosjes 

rondom het trapveld. Ook voor kinderen van 0 tot en met 

5jaar oud zijn er genoeg toestellen te vinden. Bovendien 

is er nog een groot trapveld met goals. Deze goals zijn 

verplaatsbaar en vallen regelmatig om. Het advies is om 

deze te vervangen door vaste goals. Ouders geven in de 

internetenquête aan dat ze zich zorgen maken om het 

verkeer dat van de dijk afkomt. Het is goed om op deze 

locatie de mogelijkheden van verkeersremmende maat-

regelen of een oversteekplek te onderzoeken. Ouders 

schrijven daarnaast in de enquête dat ze nog een uitda-

gend klimtoestel missen. Er zijn nu 6 toestellen voor jeugdi-

gen, wat meer dan voldoende is voor de ongeveer 40 jeugdi-

gen die in Zonnemaire wonen. Het is goed om bij het vervangen 

van de toestellen niet voor elk toestel een nieuw toestel te plaatsen. Ge-

zien het aantal kinderen en jeugdigen in Zonnemaire zijn maximaal 4 toestellen vol-

doende.  

De speelplek achter de Julianastraat [421642-0] 

is vooral voor kinderen interessant. Er wonen 

momenteel 9 kinderen rondom deze speelplek. 

De speelplek aan de Tuinweg is meer dan 500 

meter lopen dus kan deze plek voorlopig blijven 

bestaan. Wanneer de toestellen aan vervanging 

toe zijn is het goed om weer kritisch naar het 

aantal kinderen dat rondom deze plek woont te 

kijken. Voor de minder dan 30 kinderen die in 

Zonnemaire wonen is 1 speelplek voldoende. Het 

streefbeeld voor de toekomst is 1 centrale speel-

plek in Zonnemaire.  

Voor de bijna 40 jongeren van 12 tot en met 18 

jaar in Zonnemaire zijn geen speciale voorzie-

ningen. Zij ontmoeten elkaar op het trapveld bij 

de Tuinweg [422412-2] of blijven na schooltijd hangen in Zierikzee. Volgens de normen 

hoeft er ook geen speciale voorziening te komen voor jongeren. Wel geven de jeugdigen 

aan dat ze het bankje bij het trapveld missen. Dit zou ook een goede plek zijn waar jon-

geren elkaar kunnen ontmoeten. Advies is dus om weer een bankje te plaatsen.  

Overzicht ontwikkelingsvoorstel per plek Zonnemaire 

Spnr Locatienaam 
Voorstel 

leeftijd 
Voorstel rol plek 

421642-0 Speelterrein Julianastraat secundair informeel 

422412-2 Speelterrein Tuinweg 0 t/m 11 

jaar 

centrale plek: spe-

len, sporten 

 

Figuur15 Huttenbouwen in de bosjes aan de 
Tuinweg 
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Resultaten enquêtes 2 
De enquêtes over speelruimte zijn samengevat per doelgroep (jongeren, kinderen en 

bewoners). De enquêtes hebben online gestaan van 5 juli tot en met 1 augustus 2016.  

 

 Resultaten enquête jongeren 

In welk dorp woon je? Aantal 

Zierikzee 50 

Nieuwerkerk 13 

Bruinisse 6 

Ouwerkerk 5 

Burgh-Haamstede 4 

Renesse 4 

Brouwershaven 3 

Noordgouwe 3 

Noordwelle 2 

Sirjansland 2 

Dreischor 2 

Kerkwerve 1 

- 4 

Totaal 99 

 

Ben je een jongen of een meis-

je? Aantal 

Jongen 50 

Meisje 49 

Totaal 99 

 

Wat is je leeftijd? Perc. 

Jonger dan 12 13% 

12 3% 

13 6% 

14 8% 

15 12% 

16 13% 

17 14% 

18 14% 

Ouder dan 18 16% 

Totaal 100% 
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Ben je wel eens buiten om te 

sporten en/of te chillen? Perc. 

Bijna elke dag 42% 

Een paar keer per week 36% 

Een paar keer per maand 12% 

Een paar keer per jaar 2% 

Nooit 7% 

Totaal 100% 

 

Met wie ga je dan buiten spor-

ten of chillen? Perc. 

Alleen 4% 

Grote groep (10 of meer) 9% 

Kleine groep (2 tot 10) 87% 

Totaal 100% 

 

Waar ga je heen om te sporten 

en/of te chillen? 

Perc. 

Gewoon ergens op straat of op het 

pleintje 

48% 

Zierikzee 41% 

Een trapveldje in de buurt 29% 

Het sportpark (skatebaan) 22% 

Een (winkel)centrum 22% 

Anders 22% 

Een speelplek in de buurt voor kin-

deren 

15% 

Een schoolplein 14% 

Een jongerencentrum 3% 

 

Wat doe je dan? 

• Balletje trappen  

• Chillen 

• Hardlopen 

• Hockey 

• Kletsen 

• Muziek luisteren 

• Niks bijzonders 

• Shoppen 

• Wandeling 

• Fietsen 

• Skaten en praten.  

• Tennissen 

• Terras pakken 

• Roken 

• Blowen 

• Wat drinken 
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Vind je dat er genoeg plekken 

voor jongeren zijn? Perc. 

Ja, ruim voldoende 3% 

Ja, voldoende 2% 

Normaal 13% 

Nee, onvoldoende 49% 

Nee, ruim onvoldoende 23% 

Leeg 9% 

Totaal 100% 

 

Wat mis je op de sport- en ontmoetingsplekken bij jou in de buurt? 

• Activiteiten 

• Plek om samen wat te eten / drinken 

• Bankjes 

• Prullenbak 

• Lantaarnpalen 

• Tafeltennistafel 

• Stopcontacten om mijn mobieltje op te laden 

• Bijna niets 

• Poppodium 

• Jeugdhonk (zonder begeleiding) 

• Overkapte plek met bankjes (voor als het regent) 

• Plek zonder al teveel andere mensen en zonder camera’s 

• Voetbalkooi (met kunstgras, verlichting) / pannakooi 

• Wifi 

• Muziek 

• Schoonmaken en onderhoud 

• Veilige afscheiding tussen rijweg en speelveld 

 

Hoe zou jouw droomsport- en ontmoetingsplek buiten eruit zien en waar in de gemeente 

zou die liggen? 

De wensen lopen erg uiteen van een extra zwembad tot een overdekte plek met wifi en 

waar muziek geluisterd kan worden tot een compleet nieuwe skateparkinrichting. Veel 

jongeren noemen ook een voetbalkooi, inclusief hekken, verlichting, bankjes en prullen-

bakken. Ook een centrum voor activiteiten of een honk waar jongeren zelf kunnen sa-

menkomen.  
 

 Resultaten enquêtes kinderen 

Ben je een jongen of een 

meisje? Aantal 

Jongen 47 

Meisje 57 

Totaal 104 
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In welk dorp woon je? Perc. 

Zierikzee 24% 

Dreischor 20% 

Brouwershaven 19% 

Burgh-Haamstede 14% 

Bruinisse 7% 

Scharendijke 3% 

Renesse 3% 

Oosterland 3% 

Nieuwerkerk 3% 

Noordwelle 2% 

Zonnemaire 1% 

Ouwerkerk 1% 

Totaal 100% 

 

Hoe oud ben je? Perc. 

4 9% 

5 4% 

6 7% 

7 12% 

8 29% 

9 13% 

10 9% 

11 10% 

12 10% 

Totaal 100% 

 

Speel je wel eens buiten? Perc. 

Bijna elke dag 79% 

Een paar keer per week 17% 

Een paar keer per jaar 1% 

Een paar keer per maand 3% 

Totaal 100% 

 

Waarom speel je buiten? Perc. 

Gewoon leuk 72% 

Lekker buiten zijn 60% 

Lekker bewegen, rennen enzo 60% 

Daar zie ik mijn vrienden/vriendinnen 55% 

De buurt ontdekken 13% 

Lekker zonder volwassenen 13% 

Daar leer ik veel en word ik beter en 

sterker 11% 

Weet niet 2% 
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Hoe oud ben je? <8 of 

ouder 

    

Mag je alleen buiten spelen? 

jonger dan 

8 jr 

8 jr of ou-

der Totaal 

Nee 3% 0% 1% 

Nee, maar wel als er een volwassene 

bij is 34% 0% 11% 

Nee, maar wel met een vriend of 

vriendin 3% 0% 1% 

Ja, als ik maar dicht bij huis blijf. 28% 14% 18% 

Ja, als ik maar zeg waar ik ben. 19% 64% 50% 

Ja, ik ga waar ik wil. 13% 22% 19% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

 

Hoe oud ben je? <8 of 

ouder 

    

Hoe ver mag je van huis af? 

jonger dan 

8 jr 

8 jr of ou-

der Totaal 

In de tuin en voor het huis 22% 3% 9% 

In de eigen straat 13% 1% 5% 

Een blokje om 13% 8% 10% 

Naar de speelplek 16% 13% 13% 

Ik mag de drukke weg niet oversteken 25% 17% 19% 

Ik mag door het hele dorp 13% 58% 44% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Waar speel je het liefst buiten? Perc. 

Op een speelplek met speeltoestellen 30% 

In mijn tuin of bij een vriendje/vriendinnetje in de tuin 20% 

Op straat of op het pleintje 12% 

Op de sportplek (skatebaan enzo) 10% 

Op het grasveld 9% 

Op het schoolplein 8% 

Anders 8% 

In de struiken en bosjes 4% 

Leeg 1% 

Totaal 100% 
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Wat is niet leuk bij het buiten spe-

len? Perc. 

Er ligt hondenpoep 53% 

Speelplekken zijn saai 19% 

Niets, alles is goed 13% 

Dingen op de speelplek zijn kapot 8% 

Het is vies en vuil op straat 5% 

Leeg 3% 

Totaal 100% 

 

Waar in jouw buurt kun je het beste buitenspelen? 

Het antwoord op deze vraag wordt in iedere kern apart in de analyse meegenomen.  

 

 Resultaten enquêtes bewoners 

 

In welk dorp woont 

u? Perc. 

Zierikzee 37% 

Renesse 15% 

Bruinisse 12% 

Dreischor 8% 

Brouwershaven 6% 

Burgh-Haamstede 6% 

Noordwelle 4% 

Nieuwerkerk 3% 

Oosterland 3% 

Ouwerkerk 2% 

Scharendijke 2% 

Zonnemaire 1% 

Noordgouwe 1% 

Serooskerke 1% 

Totaal 100% 

 

 

  



 

 bijlage pag. 35 

Waar speelde u zelf toen u 10 jaar was? 

• In de boombaard 

• Op straat 

• Schoolplein 

• In het bos 

• Pleintjes 

• In schuren 

• Grasveld 

• Op het industrieterrein 

• Bomen, bosjes 

• Bij halfpipe 

• (Grote) speeltuin 

• Park 

• Speeltuin op camping 

• Achtertuin 

• Bij de sloot 

• Strand, duinen 

• Manege 

• Bouwterrein 

 

Vindt u dat kinderen nu ook zo buiten 

mogen spelen? aantal 

Ja 173 

Nee 6 

Totaal 179 

 

Wat vindt u dat nog bij het buiten spelen 

hoort of af en toe kan gebeuren? Perc. 

Vies worden 98% 

Een buil vallen 87% 

Ruzie maken (en weer goed maken) 79% 

Voetballen op straat 66% 

Takken afbreken/hut bouwen 57% 

Belletje lellen / portemonneetje trekken 43% 

Gaten graven 41% 

Wild spelen/schreeuwen 38% 

Een arm breken 17% 

Vuurtje stoken 10% 

 

Heeft u kinderen in de leeftijd 0 

tot en met 18 jaar? Perc. 

Ja, in de leeftijd van 0 tot en met 5 

jaar 46% 

Ja, in de leeftijd van 6 tot en met 

11 jaar 20% 

Ja, in de leeftijd van 12 tot en met 

18 jaar 5% 

Nee 30% 

Totaal 100% 
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Speelt uw kind wel eens bui-

ten? Perc. 

Bijna elke dag 72% 

Ja, een paar keer per week 22% 

Ja, een paar keer per maand 2% 

Ja, een paar keer per jaar 1% 

Nee, nooit 2% 

Totaal 100% 

 

Mag uw kind alleen buiten spelen? Perc. 

Nee 2% 

Nee, maar wel als er een volwassene 

bij is 32% 

Ja, als hij/zij maar dicht bij huis blijft 37% 

Ja, als hij/zij maar zegt waarheen 25% 

Ja, hij/zij bepaalt dat zelf 4% 

Totaal 100% 

 

Vanaf welke leeftijd mag uw kind 

alleen naar school of speelplek? Perc. 

4 2% 

5 13% 

6 25% 

7 21% 

8 25% 

9 4% 

10 10% 

12 1% 

Totaal 100% 

 

Waarom stimuleert u uw kind om bui-

ten te spelen? Perc. 

Lekker buiten bezig zijn 95% 

Veel bewegen is gezond 92% 

Gewoon omdat ze het leuk vinden 88% 

Daar ontmoeten ze hun vrien-

den/vriendinnen 77% 

Daar leren ze veel van en worden beter en 

sterker 67% 

Zo leren ze de buurt ontdekken 49% 

Even zonder mijn toezicht is ook wel eens 

goed 31% 

Weet niet / anders 0% 
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Op welke plek ziet u het meest kinderen buiten 

spelen? Perc. 

Op een speelplek met speeltoestellen 26% 

In mijn tuin of bij een vriendje/vriendinnetje in de tuin 25% 

Op straat of op het pleintje 17% 

Op het schoolplein 16% 

Op het grasveld 5% 

Anders 4% 

In de struiken en bosjes 4% 

Bij het sportpark (skatebaan enzo) 3% 

Totaal 100% 

 

Wat vindt u van het aantal speelplekken voor kin-

deren in uw dorp? Perc. 

Te veel 1% 

Ruim voldoende 2% 

Voldoende 21% 

Te weinig 77% 

Totaal 100% 

 

Wat vindt u van de inrichting van de speelplekken 

voor kinderen in uw dorp? Perc. 

Zeer goed 1% 

Goed 2% 

Voldoende 13% 

Matig 54% 

Slecht 31% 

Totaal 100% 

 

Kunt u uw antwoord op aantal en inrichting van de speelplek toelichten? 

• Alles wordt (niet) goed onderhouden 

• Veel relatief kleine speelplekken 

• Mist ontmoetingsplek 

• Meer gebruik duurzame materialen 

• Geen uitdaging 

• Meer variatie gewenst 

• Onderhoud sportveld laat te wensen over 

• Weinig toestellen per plek 

• Skate niet op goede plek 

• Voor oudere kinderen ontbreekt uitdaging 

• Voor kleinere kinderen ontbreken toestellen 

• Te weinig speelplekken 

• Ontbreekt ‘klieder’plekken 

• Speelplek te ver weg 

• Ontbreekt samenhang in speelterrein 

• Liever gebruik van terreinen voor toeristen 

• Schoolplein gaat dicht na schooltijd en in het weekend 

• Speelterreinen oneerlijk verdeeld 

• Meer aandacht nodig voor (verkeers-)veiligheid 

• Voor meisjes weinig te doen 
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Welke soort speelplek vindt u het 

leukste?* Perc. 

A 16% 

B 23% 

C 39% 

D 22% 

Totaal 100% 

 

*zie afbeelding bij Figuur 16 type speelplek 

 

Wat vindt u van het aantal plekken voor jongeren 

in uw dorp? Perc. 

Te veel 2% 

Ruim voldoende 3% 

Voldoende 20% 

Te weinig 75% 

Totaal 100% 

 

Wat vindt u van de inrichting van de plekken voor 

jongeren in uw dorp? Perc. 

Zeer goed 1% 

Goed 2% 

Voldoende 15% 

Matig 49% 

Slecht 33% 

Totaal 100% 

 

Kunt u uw antwoord op aantal en inrichting van de jongerenplekken toelichten? 

• Inrichting voldoende 

• Jongeren vervuilen schoolplein omdat voorzieningen ontbreken 

• Onvoldoende plekken voor ontmoeting inclusief verlichting, overkapping en prul-

lenbakken 

• Plekken zijn saai 

• Plekken zijn te afgelegen 

• Ben niet bekend met jongeren 

• Toezicht van vrijwilligers ontbreekt 

• Jongeren worden overal weggejaagd 

• Jongeren hebben ruimte nodig om ongestoord te hangen 

• Ik ken geen geschikte plekken 

• Jongeren kopen, verkopen en gebruiken drugs op plekken waar dit niet kan 

 

Bent u bereid om een bijdrage te leveren aan een 

betere speelplek? Perc. 

Ja, ik zou hier elke week een paar uur mee willen hel-

pen 3% 

Ja, ik zou hier elke maand een paar uur mee willen hel-

pen 14% 

Ja, ik zou hier elk jaar een paar uur mee willen helpen 27% 

Nee, hier heb ik geen tijd voor 55% 

Totaal 100% 
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Speelprikkels 3 
Speelprikkels zijn objecten in de openbare ruimte die aanleiding geven tot spel. De opzet 

van deze speelprikkels is dat ze veel speelwaarde hebben, niet onder het WAS vallen en 

hooguit een risicoanalyse vergen. Ze maken stukken ‘gewoon’ groen of een ‘gewone’ 

stoep beter bespeelbaar.  

Speelprikkels bewust als bespeelbaar element geplaatst in (verharde) ruimte! 

Vaak komen speelprikkels op en rondom de speelplek voor of worden ze gebruikt om 

kinderen te (bege)leiden. Voorbeelden hiervan zijn allerlei soorten verharding, knikkerte-

gels, hinkeltegels, gekleurde tegels en tegels met cijfers, letters en dierenvoetstappen. 

Door het aanbrengen van deze verharding of patronen en door verschillende soorten 

verharding kunnen tal van speelmogelijkheden ontstaan.  

Een ander voorbeeld zijn betonelementen, zoals poefs, bielzen, palen, bollen en muur-

tjes, al dan niet gekleurd. Meer natuurlijke speelprikkels zijn bomen en boomstammen, 

grasheuveltjes, hagen en struiken. Ook het beschilderen van muren op een speelplek kan 

een prikkel geven tot spel. 

Voorbeelden hoe in de verharding speelprikkels te plaatsen zijn: 

   
Op straat of stoep kun je dan 
... 

paaltjes voetballen  krijten en bokspringen  

   
showen en klimmen  mens erger je niet spelen  wedstrijdje rennen  

   

skelteren gewoon zitten en...  wat je zelf maar bedenkt! 
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De (groene) ruimte als speelprikkel 

Door veel kinderen wordt een braakliggend terrein met een bult zand en ruigte hoog ge-

waardeerd. Daar zijn veel speelmogelijkheden en –functies aanwezig. Niet alleen braak-

liggend terrein, maar ook hoeken plantsoen en straat zijn soms favoriet bij een groep 

kinderen. Eenvoudige aanpassingen aan beheer en onderhoud en duidelijke voorlichting 

naar burgers kunnen deze speelruimte behouden.  

Voorbeelden hiervan zijn hutten niet opruimen (zeker niet in vakanties) en stukken ruigte 

zo lang mogelijk laten bestaan. Sturen in het medegebruik van het openbaar groen kan 

door sortimentskeuze die bestaat uit kindvriendelijke beplanting. Andere eenvoudige 

voorbeelden van het beter bespeelbaar maken van openbaar groen zijn hoogteverschillen 

in het gazon (werken ook goed antivoetbal), vaker toepassen van bloemenmengsels en 

het gefaseerd maaien van gras.  

In heestervakken en blokhagen kunnen uitsparingen worden gemaakt waar kinderen hun 

hutje kunnen hebben. Hagen kunnen op verschillende hoogten gesnoeid en niet recht 

maar golvend aangeplant worden. Het toepassen van groenblijvers in bosplantsoen of so-

litair draagt ook bij aan de bespeelbaarheid van openbaar groen. 

Voorbeelden hoe in het groen speelprikkels te plaatsen zijn: 

   

In groen kun je dan ...  bouwen rusten en bloemen plukken 

   
evenwicht houden kikkers bestuderen  tikkertje spelen en klimmen 

   
fietscrossen springen en ... wat je zelf maar bedenkt! 
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Was-stroomschema  4 
De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is in het bijzon-

der geregeld in het ’Warenwetbesluit veiligheid van Attractie- en Speeltoestel-

len’ (verder: WAS) van maart 1997 en de Europese Normen (o.a. NEN-EN 

1176-1 tot en met 1176-7 en 1177). In onderstaand schema wordt duidelijk 

welke constructies wel en niet onder het WAS vallen. 

 
Is er sprake van een constructie of bewerking die door uiterlijke kenmerken of eigen-
schappen expliciet uitnodigt tot spelen en daardoor (onaanvaardbare) speelrisico’s zoals 

vallen, beknelling of snijden met zich mee kan brengen? Een autogeraamte zou kunnen 

uitnodigen tot bespelen, een prullenbak bijvoorbeeld niet. 
  

JA NEE: Niet onder het WAS 
Gaat het om een constructie/inrichting die door grootte of gewicht lastig of niet te ver-

plaatsen is door een kind (+/- 5 kg)? Hiermee worden geen speelgoedartikelen bedoeld 
zoals hobbeldieren, loopwagens en speelgoedauto’s, maar wel ‘activity toys’.  
  

JA NEE: Niet onder het WAS 
Is de constructie/inrichting permanent bespeelbaar (meerdere keren bespeelbaar) en dus 
niet van eenmalige aard? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 
Wordt er bij het gebruik van de constructie/inrichting uitsluitend gebruikgemaakt van fy-
sieke kracht van de mens en/of zwaartekracht? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 
Bevindt de constructie/inrichting zich op een terrein voor publiek gebruik? Ook vereni-
gingen met een beperkt aantal leden vallen hier onder. 
  

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

JA: De constructie/inrichting 
is hoogstwaarschijnlijk bij fa-
bricage/ontwerp bedoeld als 

speeltoestel. De construc-
tie/inrichting is hierdoor direct 
als speeltoestel aan te mer-
ken en valt daarmee onder 

het WAS. Wanneer een con-
structie als deze op een pu-
bliek terrein aanwezig is, is 
dit terrein als speelterrein te 
definiëren. 

NEE: Bevindt de constructie/inrichting zich op een 
speelterrein. Zijn er al andere speeltoestellen aanwezig? 

  

JA: De constructie/inrichting is 
hoogstwaarschijnlijk niet bij 
fabricage/ontwerp bedoeld als 
speeltoestel. Door de plaatsing 
van het toestel in de buurt van 
andere speeltoestellen op een 

publiek terrein en de uiterlijke 
kenmerken kan het toestel in-
direct als speeltoestel aange-
merkt worden en valt daarmee 
onder het WAS. 

NEE: De construc-
tie/inrichting is 
hoogstwaarschijnlijk 
niet bij fabrica-
ge/ontwerp bedoeld 
als speeltoestel. Wan-

neer de construc-
tie/inrichting zich niet 
op een publiek speel-
terrein bevindt, valt 
deze, ongeacht de ui-
terlijke kenmerken, 

niet onder het WAS. 
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Kwaliteit speelplekken  5 
Beschrijving algemene kwaliteitsuitgangspunten 

• variatie in spelvormen: beweging, exploratief-constructie, fantasie-rollen, regel- 

en wedstrijd, ontmoeting, rust 

• aandachtspunten bijzondere doelgroepen (handicap): samenspel, geen barrières, 

bereikbaarheid, bijzondere toestellen 

• mogelijkheid tot samenspelen (interactie): toestel dat minimaal 2 kinderen vergt 

of door gelijktijdig gebruik meerdere kinderen andere ervaring. Draadcircus, ko-

ninginnenschommel, groot draaitoestel. 

• variatie in omgeving: bespeelbaar groen (gras, struiken, bomen), verharding (te-

gels, asfalt, grind) water 

• variatie in materialen: hout, metaal, kunststof, kleur 

• variatie in vormgeving: hoogteverschillen, nat/droog, open/beschut, warm/koud, 

hard/zacht, kleurrijk/-arm 

• belevingswaarde: ervaring, komt zelden voor, uniek in wijk/stad/regio, anders, 

bijzonder, snel, hoog, ver, hard 

• aantal speelmogelijkheden: schommelen, hut bouwen, natte voeten, laagte, heu-

vel afrollen, trapveldje, keien 

 

Kwaliteit informele speelplek 
• variatie in spelvormen minimaal 2 van 6: beweging, exploratief-constructie, fanta-

sie-rollen, regel- en wedstrijd, ontmoeting, rust  

• variatie in omgeving en vormgeving: minimaal 2 per bespeelbaar groen (gras, 

struiken, bomen), minimaal 2 per verharding (tegels, asfalt, grind) of wanneer 

aanwezig water 

acht typen vormgeving: hoogteverschillen, nat/droog, open/beschut, warm/koud, 

hard/zacht, kleurrijk/-arm 

• spelen wordt gedoogd: bijvoorbeeld graven en hutten bouwen 

• zelf dingen toevoegen: kinderen voegen zelf dingen toe aan de ruimte (speelgoed, 

huttenbouwmateriaal enzovoorts) 

• weinig barrières: barrières oversteekbaar maken door zebra, brug, enzovoorts 

• Geen WAS-plichtige toestellen, speelprikkels en zitaanleidingen toepassen (zie Bij-

lage 3). 

 

Kwaliteit uitgangspunten steunplek 
• verzorgingsgebied: buurt / actieradius 

• oppervlakte: < 1.800 m2 

• variatie in spelvormen: redelijk: 3 van 6 

• bijzondere doelgroepen: aandachtspunt meenemen, bereikbaarheid 

• mogelijkheid tot samenspelen: minimaal 1 toestel per leeftijdscategorie aan te 

wijzen 

• variatie in omgeving: redelijk, minimaal 2 per groen, verharding en/of water aan 

te wijzen 

• variatie in materialen: redelijk, geen variatie in materiaaltype 

• variatie in vormgeving: hoog, minimaal 10 aan te wijzen 

• belevingswaarde: zijn mogelijk aanwezig 
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• aantal speelmogelijkheden: minimaal 15 speelmogelijkheden aan te wijzen 

• voorzieningen toestellen: per leeftijdscategorie 2 tot 3 (bij jeugd minimaal 2 

sport) 

• voorzieningen speelprikkels: per leeftijdscategorie 5 

• voorzieningen inrichting: 1 bankje, 1 afvalbak, geen hekwerk, mogelijk wat scha-

duw, mogelijk hagen als speelaanleiding 

 

Kwaliteit uitgangspunten centrale plek 
• verzorgingsgebied: wijk / meerdere buurten 

• oppervlakte: 1.800 - 3.400 m2 

• variatie in spelvormen: hoog: 6 van 6 

• bijzondere doelgroepen: aandachtspunten meenemen: samenspel, barrières en 

bereikbaarheid 

• mogelijkheid tot samenspelen: minimaal 1 toestel per leeftijdscategorie aan te 

wijzen 

• variatie in omgeving: hoog, minimaal 2 per groen, verharding en/of water aan te 

wijzen 

• variatie in materialen: hoog, minimaal 2 per materiaaltype aan te wijzen 

• variatie in vormgeving: hoog, minimaal 8 aan te wijzen 

• belevingswaarde: minimaal 1 per leeftijdscategorie aan te wijzen 

• aantal speelmogelijkheden: minimaal 35 speelmogelijkheden aan te wijzen 

• voorzieningen toestellen: per leeftijdscategorie 3 tot 4 (bij jeugd minimaal 2 sport 

en minimaal 1 uitdagend) 

• voorzieningen speelprikkels: per leeftijdscategorie 5 

• voorzieningen inrichting: 3 bankjes, 2 afvalbakken, geen hekwerk, schaduw voor 

kinderen, mogelijk hagen als speelaanleiding  
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Overzicht kencijfers per kern 6 
In deze tabel staan de doorgerekende normgegevens per kern weergegeven. Achtereen-

volgens komen aan bod: 

• kernnaam 

• het aantal kinderen per doelgroep 

• prognose aantal kinderen 

• oppervlakte van de kern 

• de kinderdichtheid (kind/ha) 

• de doorgerekende OBB-norm voor m2 informele speelruimte 

• de doorgerekende OBB-norm voor formele speelruimte met onder- en bovengrens 

(15 en 30 kinderen, 55 en 70 jeugdigen en 85 en 100 jongeren) 

• het advies aantal plekken (streefbeeld) 

• de huidige inventaris plekken 

• de huidige inventaris plekken gemeente 

• de huidige inventaris plekken scholen of verenigingen 

• investering toestellen incl. ondergrond [*€ 1000] 

• de huidige inventaris toestellen 

• verschil plekken ten opzichte van streefbeeld 

• informatie over verdeling voorzieningen over buurten en kinderen 
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Maatregelen per speelplek  7 
Per plek is weergegeven huidige situatie (groen): 

• pleknummer (spnr) 

• locatienaam 

• buurtnaam 

• kernnaam 

• aantal toestellen per plek (tst/plk) 

• beheerder speelplek (gemeente of school / speeltuinvereniging) 

• huidige inrichting geschikt voor doelgroep (huidig leeftijd) 

Per plek is weergeven voor het streefbeeld (oranje): 

• advies inrichting geschikt voor doelgroep (wordt leeftijd) 

• advies voor maatregelen 

• rol plek in kern en invulling plek 

• aantal nieuwe prikkels en toestellen (klein en groot) 

• raming overige kosten 

• raming totale herinrichtingskosten 
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Tekeningen streefbeeld 8 
• A2 Burgh-Haamstede 

• A3 Brouwershaven 

• A3 Bruinisse 

• A3 Dreischor 

• A3 Kerkwerve Ellemeet Noordwelle Serooskerke 

• A3 Nieuwerkerk 

• A3 Noordgouwe 

• A3 Ouwerkerk 

• A3 Renesse 

• A3 Scharendijke 

• A3 Sirjansland en Oosterland 

• A1 Zierikzee totaal 

• A3 Zierikzee Binnenstad 

• A3 Zierikzee Kaaskeswater 

• A3 Zierikzee Malta 

• A3 Zierikzee Poortambacht 

• A3 Zonnemaire 

 




