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MAAK JE MOMENTEEL GEBRUIK 
VAN DEZE SPEELPLAATS?

18,31%

81,69%

Nee

Ja

38,89%

9,72%
41,67%

27,78%

5-12 jaar

19 jaar of ouder

LEEFTIJD

0-4 jaar

13-18 jaar

Wat moet er in de speelplek komen?       respons

Waarom vul je de enquête in?  aantal

Ik ben een kind   
Ik heb één of meer kinderen
Ik heb een of meer kleinkinderen
Ik zorg/pas op één of meer kinderen
Ik woon in de buurt
Anders namelijk..

23
37
3
6

22
2

93

Klimmen
Glijden
Zwaaien
Wippen
Verstoppen
Draaien
Fantasiespel

47
57
44
18
30
22
28

Andere ideeën en algemene opmerkingen over de speeltuin 

• Sowieso 1 of meerdere schommels! Is altijd bezet. Plantsoen moet blijven, d.w.z. bebossing, echter wel met hogere hekken 
eromheen (zoals bij andere speeltuinen in Elsbroek). Nu rennen de kinderen er in grote groepen continu doorheen (jonge en 
oudere kinderen), wat ten koste gaat van de mooie struiken. Daarnaast een paar banken, met prullenbakken erbij voor de 
begeleiders van de kinderen. Ouders en kinderen komen niet alleen uit de directe buurt maar ook verder weg. Misschien ook 
een klein voetbal / basketbal verhard veldje, zoals bij de Elsbroek apotheek, omheind met een hekwerk?

• De bosjes waar wij tegen aan kijken zijn niet erg netjes meer. Het zou leuk zijn als de bosjes verdwijnen en er bijvoorbeeld een 
grasveldje met een leuk bankje voor in de plaats komen, of het speeltuintje doortrekken zodat hier ook speeltoestellen komen.

• Iets sportiefs. Voor niet kinderen. Zodat de speelplaats niet beperkt is voor een leeftijdscategorie maar een leuke plek voor 
allerlei leeftijden om samen te komen.

• Babyschommel
• Zitplek voor mama
• Een bankje voor ouders en een prullenbak :)
• Veel groen, natuurlijke materialen. bankjes voor de ouders. mogelijkheid tot ophangen schaduwdoek voor in de zomer anders 

is het voor de kinderen niet goed om in de felle zon te spelen.
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• Laat de andere kleine mini speelplaatjes bestaan zodat de hele kleintjes ook kunnen spelen dicht bij huis.
• Kinderen voetballen op het grasveldje. De bal gaat vaak de weg op. Die brengt gevaar met zich mee. Er spelen veel hele 

jonge kinderen die niet op de auto’s letten. Misschien iets van een hek aan de wegkant op het grasveld. Ook is het toestel met 
de glijbaan gevaarlijk voor de wat kleinere kinderen. Het is open tussen de opstappen en de zijkanten zijn ook open. Er spelen 
en wonen kinderen om het plein tot een jaar of 8. Dus toestellen voor grote kinderen hebben we niet nodig.

• Natuurlijke materialen! Zoek peuter speeltuintjes!
• Vooral het gebruik van natuurlijke materialen, met name ook voor de speelstellen. Bosschages met graspluimen, bomen graag 

behouden. Veel groen!
• De ‘houten’ speeltuintjes vinden de kinderen erg leuk! Het speeltuintje op het plaatje van het bord vonden ze ook erg mooi en 

ze hoopte dat het er zo uit zou zien.
• Het lijkt mij zeer leuk als er iets in de speeltuin komt waarmee de sport van freerun/parcour beoefent kan worden, zoals 

(halfhoge)muurtjes, stenen etc.
• Schommelen
• op zich voeldoet de speelplek heel goed. er zijn mooie toestellen en altijd veel kinderen actief. Wel is het grasveld aan 

renovatie toe. Er wordt regelmatig een balletje getrapt door de allerkleinsten. Ik zou voorstellen: een laag hekwerk er om heen 
tegen de honden, nieuw gras en twee kleine doelen met iets hoger hek daarachter.

• We willen heel graag een rekstok en zo’n glijpaal (die er nu ook staat). En we willen graag doeltje op het gras om te voetballen 
of handballen.

• Veilige speelplek. Niet te hoog,te ‘open’speeltoestellen waar kindjes tussendoor/doorheen kunnen vallen. Geen houtsnippers. 
Behoud het groen en nog meer bossages/boompjes .

• Schommelen (een ouderwetse schommel, niet zo’n nieuwerwetse hangmat schommel) vind ik het allerleukst. En koppeltje 
duikelen

• Voetbal doelen en een rekstok en een trampoline
• Schommels
• Glijgedeeltes van glijbanen zijn al snel geschikt voor de allerkleinste. Echter is de trap naar boven op de wachtplek boven vaak 

onveilig voor kleine kinderen (te open, afstand te groot, te kleine opstap) Wanneer bij nieuwe speeltoestellen hiermee rekening 
wordt gehouden is het toestel voor meerdere doelgroepen veilig te gebruiken.

• Een groot hek aan de wegkant voor een doeltje op het gras
• Een rekstok
• trampoline en balansbalk
• trampoline en voetbalveld
• Een parcour pad
• Wanneer het een soortgelijke speelplek gaat worden zoals aan de Albert Verweij laan, dan moet allereerst de grond goed 

worden geregeld. Het is daar zo drassig, dat bij enige regen, spelen bijna onmogelijk is. Eveneens is het belangrijk dat er 
rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijden: klimmen en klauteren (zoals de Albert Verweij laan) is leuk, maar 
voor kleinere kinderen niet mogelijk! Een combi van speeltuin zoals nu op het plantsoen is wenselijk: zowel voor oudere als 
jongere kinderen!

• Struiken langs het grasveld zodat de honden er niet makkelijk oplopen. Een duikelrek
• Omdat er veel kinderen oversteken om naar de speelplek te komen, is het aan te bevelen om de maximum snelheid terug te 

brengen naar 15 Km/h. Omdat er op het ‘voetpad’ langs de A. van Schendelplein door geparkeerde voertuigen wordt gebruikt, 
is het een mogelijkheid om dit voetpad te verplaatsen binnen de hekjes, zodat de kinderen veilig kunnen spelen.

• Trampoline is leuk
• Trampoline daar houd elke kind van in de speeltuin
• Wellicht een voetbal kooi, of in iedergeval doeltjes op het grasveld
• Een bankje voor de ouders zou fijn zijn. nu staat er 1, maar die is al heel lang kapot.
• Bosjes moeten hoog nodig gesnoeid worden en moet leuk zijn voor kinderen boven de 10
• Leuk voor jong en oud. Iets dat rolstoelvriendelijk is.
• Het moet leuk en veilig zijn voor alle kinderen in de buurt. Dus van 0 tot hoe oud je dan ook hier wilt spelen, het moet wel veilig 

zijn. Er spelen hier best wel een aantal jonge kinderen, maar een groot deel is boven de 10 en daar moet het ook uitdagend 
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voor zijn.
• Duikelrek Trampoline Doelen op het grasveld. Een strook groen (struiken) langs het grasveld zodat mensen hun honden daar 

niet meer op uitlaten.
• Het gras veld moet zo blijven daar word heel veel gebruik van gemaakt!


