
Onderzoeksrapportage speelruimte
Gemeente Midden-Drenthe
November 2021



2
Inhoudsopgave

Werkwijze      03
Algemene bevindingen uit de rondgang   06
 
Bevindingen per gemeentekern       
- Beilen       08
- Spier, Drijber en Wijster     31
- Bovensmilde, Smilde en Hooghalen   36
- Hoogersmilde, Oranje en Hijken    55
- Westerbork      62
- Zwiggelte, Elp en Orvelte     76                                                                  
- Balinge, Witteveen en Nieuw-Balinge   80

Titel     Speelruimteonderzoek 
Opdrachtgever    Gemeente Midden-Drenthe

Opdrachtnemer   Speelplan BV
    Transistorstraat 53b
    1322 CK Almere
    036 5236127
    www.speelplan.nl

Tekst & onderzoek   Arie Stobbe & Willem de Bruijne
Datum    November 2021

Colofon

Speeltuin aan de Mejuffrouw A. Talmaweg in Witteveen



3

Beoordelingscriteria

De speelplekken zijn beoordeeld op de volgende criteria:

•  Situering - Ligging, zichtbaarheid, omvang, beschutting, bereikbaarheid, geluid(soverlast). 
Hierbij wordt gekeken naar het beoogde doel van de plek (doelgroep, type spel, capaciteit) 
en de ligging in de buurt. Past het wel op de locatie, is er voldoende ruimte voor het 
beoogde spel, kunnen kinderen hier zelfstandig komen en is de plek ook bereikbaar met 
bijvoorbeeld een rolstoel? 

•  Inrichting - Uitdaging, speelwaarde, verblijfswaarde, variatie, ruimte. Is de inrichting 
uitdagend genoeg voor de doelgroep om zich hier langere tijd te vermaken? Met name op 
de grotere plekken wordt gelet op de verblijfswaarde, zoals de aanwezigheid van bankjes, 
watertappunten, ontmoetingsmogelijkheden en schaduw. Qua spelen is bij zowel kleine als 
grotere locaties belangrijk dat er voldoende speelvormen zijn voor het beoogde doel van 
de plek en dat er goed samengespeeld kan worden, ook als je een handicap hebt. 

•  Huidige staat - Onderhoud, slijtage, verwering, vandalisme, zwerfafval. Hoe ligt de speelplek 
erbij? Aangezien dit geen officiële veiligheidsinspectie is, wordt voornamelijk gelet op de 
aantrekkelijkheid van de speelplek. 

•  Klimaatbestendigheid - Beschutting (schaduw), beplanting, wateropvang en -afvoer. Hoe is 
de plek bestand tegen weersextremen? Hierbij wordt vooral gelet op het aspect verkoeling. 
Plekken zijn het meest klimaatbestendig als er voldoende beschutting is door bomen of 
beplanting en er gewerkt is met natuurlijke ondergronden (gras, zand, houtsnippers). 

Elke speel- of sportplek wordt op deze criteria beoordeeld op een schaal van 1 tot 5 (slecht tot 
uitstekend). Aspecten die negatieve en positieve effecten hebben op de criteria bepalen de 
uiteindelijke beoordeling.

Onderzoeksrapport 

Bureau Speelplan heeft in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe in het najaar van 
2021 onderzoek gedaan naar de openbare speel- en sportvoorzieningen in de gemeente.

Het doel van het veldonderzoek is het in kaart brengen van de huidige bespeelbaarheid 
en kwaliteit van de speelplekken in de openbare ruimte. Hierbij wordt gekeken naar de 
formele speelplekken die in het beheersysteem van de gemeente staan (november 2021). 
Op deze manier krijgen we een goed beeld van de inrichting van de formele speelplekken, 
de (globale) kosten voor herinrichting, een indicatie van de vervangingstermijn én kunnen 
we advies geven over de herinrichting zelf. Tijdens het veldwerk wordt tevens gekeken naar 
de bespeelbaarheid van de buurt zelf; de mogelijkheden om te kunnen spelen op straat, of 
in het groen. Op deze wijze wordt de openbare speelruimte als geheel meegenomen in het
onderzoek.

Naast het geven van een kwaliteitsoordeel, dient het onderzoek ook om de speelruimte 
te kwantificeren; Hoeveel speelplekken zijn er? Hoe liggen ze verdeeld over de wijken en 
buurten? Welke functies hebben de speelplekken en op welke doelgroep richten deze 
zich? De resultaten en bevindingen van het veldonderzoek zijn per plek terug te vinden 
in dit rapport. De resultaten zijn per gemeentekern in een speelruimtekaart (en later 
ook in verbeterkaart) verwerkt. Aanvullend kan dit rapport uiteraard gebruikt worden als 
naslagwerk bij herinrichtingen, bewonersavonden, vragen, klachten en initiatieven vanuit 
de samenleving.

De informatie in deze rapportage is gebaseerd op bevindingen gedurende het veldonderzoek 
en is een momentopname. Hierdoor kan een bevinding in het rapport afwijken van de huidige 
situatie, hetzij door aanpassingen in de tussentijd, gepleegd onderhoud of vernielingen op 
de specifieke locaties. Daarnaast is het van belang te onderstrepen dat er, ondanks criteria 
per thema, altijd sprake blijft van een zekere subjectiviteit. Achtergrondinformatie kan 
(gedeeltelijk) ontbreken, en ook verschillend te interpreteren zijn. 

Werkwijze
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Werkwijze 

Onderverdeling in leeftijden

Tijdens het veldwerk wordt gekeken naar de beoogde doelgroep van elke locatie om zo een 
beeld te krijgen van de mogelijkheden die kinderen hebben om binnen de woonomgeving 
en bewegingsruimte van het kind speelruimte te vinden die aansluit op de bij die leeftijd 
behorende speelwaarden. Bij het toewijzen van een beoogde doelgroep wordt gekeken 
naar het aanbod op de speelplek. Bij sportplekken wordt aanvullend ook gekeken naar de 
beschikbare ruimte en de ligging in de woonomgeving. Een kleine sportplek, dicht op huizen 
is vaak vooral bedoeld voor jonge kinderen. Een groot veld buiten het dorp vaak voor tieners. 

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen vier leeftijdsgroepen: 0-4 jaar, 5-9 jaar, 10-
14 en 15-19 jaar. In de volgende tabel zijn de formele speelvormen opgenomen die relevant zijn 
voor de verschillende doelgroepen. Op een speelplek kunnen meerdere doelgroepen bediend 
worden. In het onderzoeksrapport worden deze per speelplek linksbovenin weergegeven door 
de volgende aanduiding:

Bereik van de speelplek

Bij het beoordelen van formele speelplekken wordt onderscheid gemaakt tussen kleine 
speelplekken, plekken voor de buurt en grotere plekken voor de hele wijk of kern. Belangrijk 
is dat hierbij criteria als “ligging” en “inrichting” specifiek worden gekoppeld aan het beoogde 
bereik. Een kleine speelplek vraagt immers echt iets anders qua inrichting dan een plek waar 
de hele buurt moet kunnen spelen. 

Kleine (blok)speelplek 
Speelaanbod en omvang zijn beperkt en gericht op een jonge doelgroep en direct 
omwonenden. Ligt vaak beschut in de woonomgeving zodat er goede sociale 
controle mogelijk is. Soms is er sprake van een dusdanig minimale hoeveelheid 
toestellen of een speelaanleiding in de verharding. Dit is een kleine speelplek, 
maar met beperkte hoeveelheid speelwaarde en -vormen. Dit wordt speelhoekje 
genoemd:

Buurtspeelplek
Een (bij voorkeur centrale plek) in de buurt met een belangrijke ontmoetingsfunctie, 
uitgebreidere en uitdagendere inrichting en meer ruimte. Er is vaak een combinatie 
van spel en sport te vinden en vaak wordt een bredere doelgroep bediend (5 tot 
14 jaar). Een buurtspeelplek trekt kinderen uit de hele buurt.

Wijkspeelplek (of dorpskernspeelplek) 
Onderscheidend door ligging of inrichting heeft een wijkplek een buurt- en soms 
zelfs een wijkoverstijgende functie. Hier wordt een brede doelgroep (0 tot 19 
jaar) bediend en is sprake van een uitdagend en multifunctioneel aanbod van 
sport- en speeltoestellen. 

De speelplekken worden op de kaarten en in de beoordeling geclassificeerd aan de hand van 
symbolen. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen om het type speelplek te 
verbeelden. Een combinatie van speelvormen is mogelijk.

5-14

CCeennttrruumm

00  --  99

LLaannddmmaannsshhooff  5555  ((1122)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

zwakExterne invloed:

Wijk: Centrum

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

IPV basketbal ballenkorf. en picknicktafel

00  --  99

MMaauurriittssssttrraaaatt  11  --  4433  ((44)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

matigGebruik:

matigFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

zwakExterne invloed:

Wijk: Centrum

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

hoog gras

1/58

Doelgroep 

5-9

Leeftijd Speelkwaliteit Inrichting formele speelruimte

15 t/m 19 jaar ontmoeting en sport, uitrusten en 
chillen; vrijetijdsbesteding met sterke 
sociale waarde; fysieke grensverlegging

kleine, gemakkelijk toegankelijke speeltoestellen;zand 
en water; kleurgebruik; beschutting en 
zitmogelijkheden voor ouders/begeleiders

toestellen die samenspel stimuleren; klimmen, 
schommelen; hogere glijbanen; open en besloten, 
ruimtes, verhard en onverhard

trapveldje en andere sportplekken; fysiek uitdagende 
toestellen, minder gedefinieerd om zelf spel te 
ontwikkelen; natuurlijke, avontuurlijke inrichting om 
vorm te geven aan de speelruimte

voetbalveld, skatepark, basketbalveld, fietscross, 
freerunning, bootcamp, al dan niet in combinatie met 
ontmoetingsplek

0 t/m 4 jaar ontdekken van ruimtes, materialen en 
vaardigheden; rollenspel en 
fantasiespel

5 t/m 9 jaar samenspel, regelspel en balspelen 
gevarieerder en wilder bewegingsspel 
ontdekking en grensverlegging

10 t/m 14 jaar samenspel, ontmoeting, creatie en 
competitie, opzoeken risico’s en 
onderzoekend spelgedrag, minder 
regelspel

Traditionele speelplek
De meer ‘reguliere’ speelplek met speeltoestellen als een wip, glijbaan en 
schommel.

Natuurlijk spelen (ravotplek)
Bewust als speelplek ingericht groen. Heuvels, bosjes, bomen en gras; 
spelen met zand, water en los materiaal. 

Sportplek
Spelend sporten: bijvoorbeeld voetbal, korfbal, tennis, basketbal, 
skaten, crossbaantjes, freerunning en stepbaantjes.
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Werkwijze 

De Schijf van Vijf

Diversiteit in het aanbod van spel is niet alleen belangrijk per locatie, maar ook in de woonomgeving 
van een kind, binnen elke kern en in heel Midden-Drenthe. Het is wenselijk dat binnen een 
speelbuurt verschillende speelvormen voorkomen, maar ook dat de plekken verschillende 
doelgroepen aanspreken. De diversiteit zorgt ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden 
geprikkeld en uitgedaagd worden om meer gebruik te maken van de speelruimte (zowel formeel 
als informeel) in hun buurt. Voor een diverse speelbuurt, wordt aanbevolen om in elke speelbuurt 
tenminste de verschillende speelvormen aan te bieden zoals weergegeven in de Schijf van Vijf 
voor Buitenspelen. De Schijf van Vijf bevat de volgende aspecten: 

 •  Reguliere (en inclusieve) speelplekken met speeltoestellen
 •  Sport of beweging voor jong tot oud 
 •  Bespeelbaar groen
 •  Spelen op straat 
 •  Activiteitenaanbod (georganiseerd door vrijwilligers in buurt of gebiedsprofessionals)

De speelbuurt

Om het belang van een formele speelplek goed in te kunnen schatten wordt in het onderzoek 
naar de bespeelbaarheid van speelbuurten gekeken. Dit is het deel van de buurt waarin 
kinderen van 5/6 tot 10/11 jaar zich vrij kunnen bewegen. In één wijk kan dus sprake zijn van 
meerdere speelbuurten. Drukke wegen, watergangen, spoorlijnen maar ook industriegebieden 
of parken zijn barrières voor kinderen. Een buurtgrens is soms ook vooral een niet-fysieke 
afspraak. Kinderen komen of mogen dan simpelweg niet uit hun eigen buurtje.

De speelbuurt is het gebied waarin steeds moet worden gekeken of het aanbod bijdraagt aan 
goede speelruimte. Wat nodig is voor een goede speelbuurt, is afhankelijk van de omvang en 
het karakter van de speelbuurt. Van belang is met name de hoeveelheid en diversiteit aan 
speelmogelijkheden en uitdaging binnen een speelbuurt. Kunnen kinderen zich hier goed 
vermaken? Om de speelruimte te beoordelen zijn daarom in elke kern de barrières ingetekend. 
In de advieskaarten voor uitvoering is vervolgens per speelbuurt aangegeven welke plekken 
essentieel zijn om te behouden. Hierbij worden de volgende vier kaders gehanteerd: 

A. Elke speelbuurt moet tenminste één goede buurtspeelplek hebben (met een actieradius 
van 400 meter) of als het niet mogelijk is; 

B. Een netwerk van (goede) blokspeelplekken met een actieradius van 100 tot 200 meter

C. In goed bespeelbare buurten (brede stoepen, lage parkeerdruk, voldoende bespeelbaar  
 groen, weinig barrières) is het niet noodzakelijk om te voorzien in aanvullende speelplekken,  
 kinderen kunnen in principe immers prima de buurtspeelplek bereiken.

D. In buurten die minder goed bespeelbaar zijn, is het wél nodig om te voorzien in zowel de  
 buurtspeelplek als een netwerk van kleinere speelplekken.

SCHIJF VAN 

VIJF

spe
elr
ou
te

trapveldje

‘t pleintje

vieze knieën

tra
diti

on
ee
l
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De gemeente telt in totaal 138 formele plekken met speel- en sporttoestellen. Op gebied van 
spelen zijn er 43 buurtspeelplekken en 58 blokspeelplekken. Daarnaast zijn er 8 speelhoekjes. 
Verder bevinden zich er 5 wijkspeelplekken, namelijk in Hijken, Nieuw-Balinge, Westerbork, 
Smilde en Witteveen.  Ten slotte zijn er 12 schoolpleinen in beheer van de gemeente. 

Het sport- en beweegaanbod bestaat uit 12 locaties die specifiek ingericht zijn als sportplek. 
3 van deze sportplekken vervullen hierbij een rol als buurtfunctie. Daarnaast zijn op 83 van 
de speelplekken formele sport- of beweegelementen te vinden, zoals een basketbalpaal, een 
voetbaldoel of een tafeltennistafel.  

Speelaanbod 

De ruimtelijke verdeling van de speelplekken over de kernen is over het algemeen goed. Slechts 
een enkele buurt mist een speelplek op loopafstand. In een aantal kernen (Beilen, Westerbork, 
Bovensmilde) liggen een aantal kleinere speelplekken zelfs op steenworp afstand van elkaar, 
terwijl deze elkaar qua inrichting niet aanvullen. 

Het aanbod op grotere buurt- en wijkspeelplekken is momenteel vaak gericht op een jonge 
doelgroep (t/m 9 jaar), terwijl deze speelplekken bij uitstek locaties zijn die de ruimte bieden 
voor kinderen die de kleine speelplekken zijn ontgroeid. Centrale buurtspeelplekken zijn van 
belang qua speelervaring, maar ook juist voor ontmoeting en sociale cohesie. Daarom is 
het van belang dat de huidige buurt- en wijkspeelplekken voldoende aantrekkingskracht en 
capaciteit krijgen om buitenspelers uit de hele buurt en omgeving te ontvangen (jong en oud).

Momenteel is het toestelaanbod op de speelplekken vrij traditioneel en op een aantal locaties 
sterk verouderd. Verder zijn er weinig natuurlijke speelterreinen, geen interactieve toestellen 
en weinig speelaanleidingen als aanvulling op de toestellen. Op gebied van uitdaging is het van 
belang dat er niet alleen meer variatie in toestellen en speelaanleidingen komt, maar ook dat 
de toestellen meer kracht en behendigheid vereisen. Extra uitdaging kan ook met (natuurlijke) 
speelaanleidingen en speelnatuur worden gerealiseerd. 

Spelen in het groen en op straat

Vanwege de grote hoeveelheid natuur, grasvelden, hofjes en autoluwe straten is er vrijwel 
overal wel genoeg vrije speelruimte waar veilig gespeeld kan worden. In de gemeentekernen 
zelf zijn veel groenstroken en omringende bossen. Het spelen in deze gebieden kan nog meer 
gestimuleerd worden door middel van natuurlijke speelelementen. 

Algemene bevindingen uit de rondgang

Natuurlijke speelmogelijkheden in het groen (Hooghalen)

Bovenwijkse sportvoorziening in Smilde (439)

Buurtspeelplek met een combinatie van spelen en sport in Spier (379)

Kleine speelplek met weinig uitdaging in Beilen (332)
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Sport- en beweegmogelijkheden

Er is een redelijk goed basisaanbod van sport- en beweegmogelijkheden. Naast verschillende 
voetbal- en basketbalplekken, wordt voornamelijk skaten en volleybal aangeboden. Qua diversiteit 
is er voornamelijk voor de jeugd (12+) en volwassenen genoeg winst te behalen. Het sportaanbod 
voor de jeugd zou in een aantal gemeentekernen nog wel verbreed kunnen worden met urban 
sports, zoals calisthenics of freerunning (De beweegroute met toestellen in Westerbork een mooi 
voorbeeld). Daarnaast zou de jeugd en volwassenen gestimuleerd kunnen worden door middel 
van openbare tennisvelden en beweegroutes (met lage fitnesselementen). 

De kwaliteit van de huidige sportvoorzieningen kan ook verbeterd worden, zoals het verbeteren 
van ondergronden of het toevoegen van basketbalpalen bij een voetbalkooi. Verder zijn 
watertappunten een goede manier om bewegen te vorderen en langer verblijf te stimuleren. 
Momenteel is er slechts één watertappunt, namelijk bij de trimbaan in Westerbork. 

Scholen

Tijdens het veldwerk is ook gekeken naar de (beheerde en onbeheerde) schoolpleinen als 
onderdeel van de speelbuurt. Hieruit bleek dat de schoolpleinen goed gebruikt worden, maar ook 
dat een deel van de schoolpleinen niet goed toegankelijk is vanwege verboden toegang borden en 
hogere hekken. Spelen na schooltijd lijkt hier dan ook niet altijd gewenst. De meeste schoolpleinen 
hebben een gevarieerd aanbod met verschillende speelvormen. In een aantal gevallen biedt het 
schoolplein dan ook aanvullende speel- en sportvormen naast de overige speelplekken.  

Klimaatbestendigheid 

De klimaatbestendigheid van de meeste speelplekken is uitstekend. De speelplekken kenmerken 
zich door de groene inrichting met een natuurlijke ondergrond van gras en voldoende beschutting. 
Hierdoor is niet alleen de afwatering van de speelplekken in orde, maar zijn de speelplekken ook 
hittebestendig. Groen fungeert tevens als buffer tegen luchtverontreiniging. 

Toegankelijkheid en inclusiviteit

Een nadeel van de goede klimaatbestendigheid is dat veel speelplekken minder goed scoren op 
gebied van toegankelijkheid. In veel gevallen zijn toestellen niet goed te bereiken door het hoge 
gras. In een aantal gevallen zijn de speel- en sportvoorzieningen in geheel onbereikbaar.

Er zijn wel meerdere speeltoestellen te vinden die goed te bespelen zijn voor mensen met een 
beperking, zoals mandschommels. Het toestelaanbod voor samenspel en toegankelijkheid kan nog 
wel diverser worden, bijvoorbeeld door de plaatsing van rolstoelhellingen, interactieve toestellen 
of zand- en waterspel. 

Algemene bevindingen uit de rondgang

Door het hoge gras zijn veel locaties onbereikbaar voor kinderen met een fysieke beperking

Schoolplein in Westerbork (379)

Sportvoorziening voor jong en oud in Hijken (394)

Trapveldje voor de jeugd in Zwiggelte (543)
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VV

PV

TCSmalhorst

Noordwest

De Stoomruiters

De Peppel

Dierenweide Stroomdal

MS Vincent van Gogh

372

355

353

306

305

302

301

352

350

311

313

310

354

307

340

G.A. de Ridder
345

315

308

351

Mr.H.Smeene
349

De Eshorst348 339

336

337

334

332

335

333

300

329

330

331

325

328

318

326

327

319
323

320

321

322

Beatrix347

324

Beilen - Speelruimtekaart
8 OOnnbbeekkeenndd

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering
voldoendeInrichting
voldoendeHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

300

BBeeggrraaaaffppllaaaattss  EEuurrssiinnggeerrhhooff  ((330000))  

Wijk: Onbekend

Type Locatie: Speelhoekje

tt  SSppiieekk  ggrroooott  ((330011))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
voldoendeInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

301

Wijk: Onbekend

1/22

2022

    schoolplein in eigen beheer BS

Legenda

Bereik van plekken:

speelplek voor de hele wijk

grote speelplek voor de buurt

kleine speelplek voor omwonenden

drukke weg (barrière)

Voorzieningen:

sportclubs

speeltuinvereniging

vrije speelruimte in het groen

park

buurtcentrum/dorpshuis/jeugdcentrum

VV
TV

loca�e opheffen

 

nr.

nr.

nr.

nr

populaire speel-/sportplek

vermoeden van beperkt gebruik?

STST

Analyse aanbod:

openbaar schoolplein

spoor

dierenweide

scou�ng

! ! aandachtspunten voor aanbod 

buur�uin

nr.

bewonersini�a�ef

bewonerswens

omvormen

natuurlijk spelen 
toevoegen of verbeteren

sport toevoegen 
of verbeteren

spel toevoegen 
of verbeteren

Uitvoerings/visiekaart

2021
vervangjaar

2022

2021 16

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

herkenningspunten/bijzondere loca�e

NSNS

natuurspeeltuin

paden

sporten

divers

000

nr.

nr.

Type plek:

sportplek

speelplek

speelplek met natuurlijk spelen

000

000

000

000

speelhoekje (1 toestel/speelaanleiding)

B

A
VerbeterkaartAc�eve mobiliteit

Sporten, spelen, recreeren

Dagelijks bewegen
C

Let op! 

Hulpvraag: als het beeld in grijs�nten is, wordt alle informa�e dan overgebracht?

- Bij gebruik van iconen van dezelfde vorm maar andere kleur al�jd tektueel/cijfers toelichten om onderscheid te maken.
- De tekstuele beschrijvingen moeten helder zijn. 
- Le�ertype minimaap 10pt, sans serif, niet dun. Tekst contrast hoog (AAA niveau).
- Iconen moeten groot genoeg zijn om te kunnen onderscheiden
- Voor contrast op kaartachtergrond een transparant vakje (ca. 70%) achter de teksten plaatsen.
- Bij onzekerheid contrast: gebruik Colour Contrast Analyser (CCA) tool (te downloaden).

Als je de legenda als pdf gebruikt wordt in een Indesign bestand, wordt de informa�e in de legenda niet voorgelezen. Hiervoor moet je de legendapunten als een lijst maken in Indesign en vervolgens goed coderen. 

Knelpunten

Kansen

fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

(andere) beweegloca�es en 
-voorzieningen

Favoriete plekken 

Kansenkaart

FC

Overige symbolen

watertappunt

eigenaarschap

toegankelijkheid

roeivereniging

!SV

spelen met 
water

fitness Freerunnen

jeu de
 boules parcours/sportroute

VVHV BCSV TV HC

zwembad VVHV BCSV TV HC

hondenuitlaatstrook

station
begraafplaats

uitkijktoren eendenkooi
doolhof

midgetgolf

vuurtoren
watertoren

ontmoe�ng-
splek



9OOnnbbeekkeenndd

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering
voldoendeInrichting
voldoendeHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

300

BBeeggrraaaaffppllaaaattss  EEuurrssiinnggeerrhhooff  ((330000))  

Wijk: Onbekend

Type Locatie: Speelhoekje

tt  SSppiieekk  ggrroooott  ((330011))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
voldoendeInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

301

Wijk: Onbekend

1/22

Beilen - Speel- en sportplekken



10OOnnbbeekkeenndd

''tt  SSppiieekk  kklleeiinn  ((330022))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
voldoendeInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

302

Wijk: Onbekend

DDee  LLeeeekk  ((330055))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
voldoendeInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

303

Wijk: Onbekend

2/22

Beilen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

SSppiieekkvviijjvveerr  ((330066))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
uitstekendKlimaatbestendigheid

304

Wijk: Onbekend

DDee  VVoonnddeerrkkaammppeenn  ((330077))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

307

Wijk: Onbekend

3/22



11OOnnbbeekkeenndd

SSppiieekkvviijjvveerr  ((330066))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
uitstekendKlimaatbestendigheid

304

Wijk: Onbekend

DDee  VVoonnddeerrkkaammppeenn  ((330077))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

307

Wijk: Onbekend

3/22

Beilen - Speel- en sportplekken



12OOnnbbeekkeenndd

DDee  VVoonnddeerrkkaammppeenn  ((330088))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
matigInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

308

Wijk: Onbekend

''tt  SSppeeeennkkrruuiidd  ((331100))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

310

Wijk: Onbekend

4/22

Beilen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

KKaallmmooeess  ((331111))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
matigHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

311

Wijk: Onbekend

PPiinnkksstteerrbbllooeemm  ((331133))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
voldoendeInrichting
matigHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

313

Wijk: Onbekend

5/22



13OOnnbbeekkeenndd

KKaallmmooeess  ((331111))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
matigHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

311

Wijk: Onbekend

PPiinnkksstteerrbbllooeemm  ((331133))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
voldoendeInrichting
matigHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

313

Wijk: Onbekend

5/22

Beilen - Speel- en sportplekken



14OOnnbbeekkeenndd

DDee  SSnniikkkkee  11  ((331155))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
voldoendeInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

315

Wijk: Onbekend

BBrruunnssttiinnggeerrssttrraaaatt  ((331188))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
voldoendeInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

318

Wijk: Onbekend

6/22

Beilen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

FFaazzaannttllaaaann  ((331199))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
zwakKlimaatbestendigheid

319

Wijk: Onbekend

DDee  ZZwwaalluuwwllaaaann  ((332200))

Type Locatie: Buurtspeelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

320

Wijk: Onbekend

7/22



15OOnnbbeekkeenndd

FFaazzaannttllaaaann  ((331199))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
zwakKlimaatbestendigheid

319

Wijk: Onbekend

DDee  ZZwwaalluuwwllaaaann  ((332200))

Type Locatie: Buurtspeelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

320

Wijk: Onbekend

7/22

Beilen - Speel- en sportplekken



16OOnnbbeekkeenndd

RReeiiggeerrllaaaann  KKoorrhhooeennllaaaann  ((332211))

Type Locatie: Buurt speelplek

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

321

Wijk: Onbekend

''tt  VVooggeellnneesstt  ((332222))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

322

Wijk: Onbekend

8/22

Beilen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

DDee  HHuullttiinnggee  ((332233))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

323

Wijk: Onbekend

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

324

PPaarrkk  BBeeiilleenn--WWeesstt  ((332244))  

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

9/22



17OOnnbbeekkeenndd

DDee  HHuullttiinnggee  ((332233))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

323

Wijk: Onbekend

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

324

PPaarrkk  BBeeiilleenn--WWeesstt  ((332244))  

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

9/22

Beilen - Speel- en sportplekken



18OOnnbbeekkeenndd

SSkkaatteebbaaaann  EEuurrssiinnggeerrwweegg  tthhvv  SSppootthhaall  ((332255))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering
goedInrichting
matigHuidige staat
zwakKlimaatbestendigheid

325

Wijk: Onbekend

DDee  SScchhaappeennddrriifftt  ((332266))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
uitstekendKlimaatbestendigheid

326

Wijk: Onbekend

10/22

OOppmmeerrkkiinngg::

Valt buiten speelbudget; alleen inspectie

Beilen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

DDee  SScchhaappeennddrriifftt  ((332277))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

327

Wijk: Onbekend

DDee  VVeennnnee  ((332288))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
matigHuidige staat
matigKlimaatbestendigheid

328

Wijk: Onbekend

11/22



19OOnnbbeekkeenndd

DDee  SScchhaappeennddrriifftt  ((332277))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

327

Wijk: Onbekend

DDee  VVeennnnee  ((332288))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
matigHuidige staat
matigKlimaatbestendigheid

328

Wijk: Onbekend

11/22

Beilen - Speel- en sportplekken



20OOnnbbeekkeenndd

KKoorrttkkaammpp  ((332299))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
voldoendeInrichting
matigHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

329

Wijk: Onbekend

RRoonnsskkaammpp  ((333300))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

330

Wijk: Onbekend

12/22

Beilen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

PPaappeennkkaammpp  ((333311))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

331

Wijk: Onbekend

NNoooorrddvveeeenn  ((333322))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
voldoendeInrichting
matigHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

332

Wijk: Onbekend

13/22



21OOnnbbeekkeenndd

PPaappeennkkaammpp  ((333311))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

331

Wijk: Onbekend

NNoooorrddvveeeenn  ((333322))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
voldoendeInrichting
matigHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

332

Wijk: Onbekend

13/22

Beilen - Speel- en sportplekken



22OOnnbbeekkeenndd

SScchheeuunniinnggsskkaammpp  ((333333))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

333

Wijk: Onbekend

BBrreeeekkaammpp  ((333344))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

334

Wijk: Onbekend

14/22

Beilen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

DDee  RRoonnggee  ((333355))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

335

Wijk: Onbekend

DDee  WWooeerrtt  ((333366))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

336

Wijk: Onbekend

15/22



23OOnnbbeekkeenndd

DDee  RRoonnggee  ((333355))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

335

Wijk: Onbekend

DDee  WWooeerrtt  ((333366))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

336

Wijk: Onbekend

15/22

Beilen - Speel- en sportplekken



24OOnnbbeekkeenndd

DDee  VVeeeennaakkkkeerr  ((333377))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering
voldoendeInrichting
goedHuidige staat
uitstekendKlimaatbestendigheid

337

Wijk: Onbekend

MMoolleennaakkkkeerrss  ((333399))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

339

Wijk: Onbekend

16/22

Beilen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

JJuulliiaannaassttrraaaatt  ((334400))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

340

Wijk: Onbekend

GG..AA..ddee  RRiiddddeerrsscchhooooll  ((334455))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

345

Wijk: Onbekend

17/22



25OOnnbbeekkeenndd

JJuulliiaannaassttrraaaatt  ((334400))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

340

Wijk: Onbekend

GG..AA..ddee  RRiiddddeerrsscchhooooll  ((334455))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
voldoendeHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

345

Wijk: Onbekend

17/22

Beilen - Speel- en sportplekken



26OOnnbbeekkeenndd

PPrr  ..BBeeaattrriixxsscchhooooll  ((334477))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

347

Wijk: Onbekend

DDee  EEsshhoorrsstt  ((334488))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
matigKlimaatbestendigheid

348

Wijk: Onbekend

18/22

Beilen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

MMrr..HH..SSmmeeeennggeesscchhooooll  ((334499))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
uitstekendInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

349

Wijk: Onbekend

SSaalliieebbrriinnkk  ((335500))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

350

Wijk: Onbekend

19/22



27OOnnbbeekkeenndd

MMrr..HH..SSmmeeeennggeesscchhooooll  ((334499))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
uitstekendInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

349

Wijk: Onbekend

SSaalliieebbrriinnkk  ((335500))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

350

Wijk: Onbekend

19/22

Beilen - Speel- en sportplekken



28OOnnbbeekkeenndd

BBrruuggggeemmaaeett  ((335511))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

351

Wijk: Onbekend

KKeerrvveellbbrriinnkk  ((335522))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

352

Wijk: Onbekend

20/22

Beilen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

DDiisstteellbbrriinnkk  ((335533))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

353

Wijk: Onbekend

HHeett  SScchhuutt//DDee  PPeeppppeell  ((335544))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
matigInrichting
matigHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

354

Wijk: Onbekend

21/22



29OOnnbbeekkeenndd

DDiisstteellbbrriinnkk  ((335533))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

353

Wijk: Onbekend

HHeett  SScchhuutt//DDee  PPeeppppeell  ((335544))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
matigInrichting
matigHuidige staat
voldoendeKlimaatbestendigheid

354

Wijk: Onbekend

21/22

Beilen - Speel- en sportplekken



30OOnnbbeekkeenndd

WWaallssttrroo  ((335555))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

355

Wijk: Onbekend

HHoolltthhee  ((337722))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering
goedInrichting
goedHuidige staat
goedKlimaatbestendigheid

372

Wijk: Onbekend

22/22

Beilen - Speel- en sportplekken



31

Spier, Drijber en Wijster - Speelruimtekaart
31

379
378

PSZ Berend Botje

De Zuiderenk375

373
374

376

Drijber

381

382

2022

    schoolplein in eigen beheer BS

Legenda

Bereik van plekken:

speelplek voor de hele wijk

grote speelplek voor de buurt

kleine speelplek voor omwonenden

drukke weg (barrière)

Voorzieningen:

sportclubs

speeltuinvereniging

vrije speelruimte in het groen

park

buurtcentrum/dorpshuis/jeugdcentrum

VV
TV

loca�e opheffen

 

nr.

nr.

nr.

nr

populaire speel-/sportplek

vermoeden van beperkt gebruik?

STST

Analyse aanbod:

openbaar schoolplein

spoor

dierenweide

scou�ng

! ! aandachtspunten voor aanbod 

buur�uin

nr.

bewonersini�a�ef

bewonerswens

omvormen

natuurlijk spelen 
toevoegen of verbeteren

sport toevoegen 
of verbeteren

spel toevoegen 
of verbeteren

Uitvoerings/visiekaart

2021
vervangjaar

2022

2021 16

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

herkenningspunten/bijzondere loca�e

NSNS

natuurspeeltuin

paden

sporten

divers

000

nr.

nr.

Type plek:

sportplek

speelplek

speelplek met natuurlijk spelen

000

000

000

000

speelhoekje (1 toestel/speelaanleiding)

B

A
VerbeterkaartAc�eve mobiliteit

Sporten, spelen, recreeren

Dagelijks bewegen
C

Let op! 

Hulpvraag: als het beeld in grijs�nten is, wordt alle informa�e dan overgebracht?

- Bij gebruik van iconen van dezelfde vorm maar andere kleur al�jd tektueel/cijfers toelichten om onderscheid te maken.
- De tekstuele beschrijvingen moeten helder zijn. 
- Le�ertype minimaap 10pt, sans serif, niet dun. Tekst contrast hoog (AAA niveau).
- Iconen moeten groot genoeg zijn om te kunnen onderscheiden
- Voor contrast op kaartachtergrond een transparant vakje (ca. 70%) achter de teksten plaatsen.
- Bij onzekerheid contrast: gebruik Colour Contrast Analyser (CCA) tool (te downloaden).

Als je de legenda als pdf gebruikt wordt in een Indesign bestand, wordt de informa�e in de legenda niet voorgelezen. Hiervoor moet je de legendapunten als een lijst maken in Indesign en vervolgens goed coderen. 

Knelpunten

Kansen

fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

(andere) beweegloca�es en 
-voorzieningen

Favoriete plekken 

Kansenkaart

FC

Overige symbolen

watertappunt

eigenaarschap

toegankelijkheid

roeivereniging

!SV

spelen met 
water

fitness Freerunnen

jeu de
 boules parcours/sportroute

VVHV BCSV TV HC

zwembad VVHV BCSV TV HC

hondenuitlaatstrook

station
begraafplaats

uitkijktoren eendenkooi
doolhof

midgetgolf

vuurtoren
watertoren

ontmoe�ng-
splek

Spier

WijsterDrijber



32OOnnbbeekkeenndd

BBrriinnkkkkaammpp  ((337788))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

378

Wijk: Onbekend

KKaallvveerrkkaammppeenn  ((337799))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

379

Wijk: Onbekend

1/1

Spier - Speel- en sportplekken

DDoorrppsshhuuiiss  ((338811))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

381

Wijk:

CCBBSS..DDrriijjbbeerr  ((338822))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

382

Wijk:

1/1



33

DDoorrppsshhuuiiss  ((338811))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

381

Wijk:

CCBBSS..DDrriijjbbeerr  ((338822))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

382

Wijk:

1/1

Drijber - Speel- en sportplekken



34

DDee  GGoooorrnnss--DDee  SStteeeegg  ((337733))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

373

Wijk:

DDwwaarrssaakkkkeerrss  ((337744))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

374

Wijk:

1/2

Wijster - Speel- en sportplekken

OObbss  DDee  ZZuuiiddeerreennkk  ((337755))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

375

Wijk:

NNiijjee  wweegg  ((337766))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

376

Wijk:

2/2



35

OObbss  DDee  ZZuuiiddeerreennkk  ((337755))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

375

Wijk:

NNiijjee  wweegg  ((337766))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

376

Wijk:

2/2

Wijster - Speel- en sportplekken



36

Bovensmilde, Smilde en Hooghalen - Speelruimtekaart
36

De Meenthe408
409

410

416 412

415b415a

406

403

404

401

414a

414b

413

402

407

417

De Bosvlinder388

387

389

386

442

438

432

Schutkampen435

Margriet434

439

430

433

431

443

437436

440

441

2022

    schoolplein in eigen beheer BS

Legenda

Bereik van plekken:

speelplek voor de hele wijk

grote speelplek voor de buurt

kleine speelplek voor omwonenden

drukke weg (barrière)

Voorzieningen:

sportclubs

speeltuinvereniging

vrije speelruimte in het groen

park

buurtcentrum/dorpshuis/jeugdcentrum

VV
TV

loca�e opheffen

 

nr.

nr.

nr.

nr

populaire speel-/sportplek

vermoeden van beperkt gebruik?

STST

Analyse aanbod:

openbaar schoolplein

spoor

dierenweide

scou�ng

! ! aandachtspunten voor aanbod 

buur�uin

nr.

bewonersini�a�ef

bewonerswens

omvormen

natuurlijk spelen 
toevoegen of verbeteren

sport toevoegen 
of verbeteren

spel toevoegen 
of verbeteren

Uitvoerings/visiekaart

2021
vervangjaar

2022

2021 16

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

herkenningspunten/bijzondere loca�e

NSNS

natuurspeeltuin

paden

sporten

divers

000

nr.

nr.

Type plek:

sportplek

speelplek

speelplek met natuurlijk spelen

000

000

000

000

speelhoekje (1 toestel/speelaanleiding)

B

A
VerbeterkaartAc�eve mobiliteit

Sporten, spelen, recreeren

Dagelijks bewegen
C

Let op! 

Hulpvraag: als het beeld in grijs�nten is, wordt alle informa�e dan overgebracht?

- Bij gebruik van iconen van dezelfde vorm maar andere kleur al�jd tektueel/cijfers toelichten om onderscheid te maken.
- De tekstuele beschrijvingen moeten helder zijn. 
- Le�ertype minimaap 10pt, sans serif, niet dun. Tekst contrast hoog (AAA niveau).
- Iconen moeten groot genoeg zijn om te kunnen onderscheiden
- Voor contrast op kaartachtergrond een transparant vakje (ca. 70%) achter de teksten plaatsen.
- Bij onzekerheid contrast: gebruik Colour Contrast Analyser (CCA) tool (te downloaden).

Als je de legenda als pdf gebruikt wordt in een Indesign bestand, wordt de informa�e in de legenda niet voorgelezen. Hiervoor moet je de legendapunten als een lijst maken in Indesign en vervolgens goed coderen. 

Knelpunten

Kansen

fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

(andere) beweegloca�es en 
-voorzieningen

Favoriete plekken 

Kansenkaart

FC

Overige symbolen

watertappunt

eigenaarschap

toegankelijkheid

roeivereniging

!SV

spelen met 
water

fitness Freerunnen

jeu de
 boules parcours/sportroute

VVHV BCSV TV HC

zwembad VVHV BCSV TV HC

hondenuitlaatstrook

station
begraafplaats

uitkijktoren eendenkooi
doolhof

midgetgolf

vuurtoren
watertoren

ontmoe�ng-
splek

Bovensmilde

HooghalenSmilde

OOnnbbeekkeenndd

BBrriinnkkBBaarruu  MMaaggnnoolliiaassttrraaaatt  ((440011))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

401

Wijk: Onbekend

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

matigInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

402

BBooeerrhheeeemm  ((440022))

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

1/9



37OOnnbbeekkeenndd

BBrriinnkkBBaarruu  MMaaggnnoolliiaassttrraaaatt  ((440011))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

401

Wijk: Onbekend

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

matigInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

402

BBooeerrhheeeemm  ((440022))

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

1/9

Bovensmilde - Speel- en sportplekken



38OOnnbbeekkeenndd

RRoozzeennssttrraaaatt  ((440033))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

403

Wijk: Onbekend

SSppeeeellvveelldd  RRoozzeennssttrraaaatt--BBrreemmssttrraaaatt  ((440044))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

404

Wijk: Onbekend

2/9

Bovensmilde - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

RRoozzeennssttrraaaatt//  EEssddoooorrnnllaaaann  ((440066))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

406

Wijk: Onbekend

SSiicckkeennssttrraaaatt  ((440077))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

407

Wijk: Onbekend

3/9



39OOnnbbeekkeenndd

RRoozzeennssttrraaaatt//  EEssddoooorrnnllaaaann  ((440066))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

406

Wijk: Onbekend

SSiicckkeennssttrraaaatt  ((440077))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

407

Wijk: Onbekend

3/9

Bovensmilde - Speel- en sportplekken



40OOnnbbeekkeenndd

OOBBSS  ddee  MMeeeenntthhee  ((440088))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

matigKlimaatbestendigheid

408

Wijk: Onbekend

RRiieegghheeiiddee  ((440099))

Type Locatie: Buurtspeelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

409

Wijk: Onbekend

4/9

Bovensmilde - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

DDoopphheeiiddee  ((441100))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

Wijk: Onbekend

ZZoonnnneeddaauuww  ((441122))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

412

Wijk: Onbekend

5/9

410



41OOnnbbeekkeenndd

DDoopphheeiiddee  ((441100))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

Wijk: Onbekend

ZZoonnnneeddaauuww  ((441122))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

412

Wijk: Onbekend

5/9

410

Bovensmilde - Speel- en sportplekken



42OOnnbbeekkeenndd

SScchhoooollssttrraaaatt  ((441133))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

413

Wijk: Onbekend

BBeerrbbeerriissssttrraaaatt  ((441144  AA))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

414

Wijk: Onbekend

6/9

Bovensmilde - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

MMaaggnnoolliiaassttrraaaatt  ((441144  BB))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

414

Wijk: Onbekend

SSnnaavveellbbiieess  ((441155  AA))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

415

Wijk: Onbekend

7/9



43OOnnbbeekkeenndd

MMaaggnnoolliiaassttrraaaatt  ((441144  BB))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

414

Wijk: Onbekend

SSnnaavveellbbiieess  ((441155  AA))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

415

Wijk: Onbekend

7/9

Bovensmilde - Speel- en sportplekken



44OOnnbbeekkeenndd

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

matigInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

415

SSnnaavveellbbiieess  ((441155  BB))

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

matigKlimaatbestendigheid

416

HHeerrtteennkkaammpp  ((441166))

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

8/9

Bovensmilde - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

BBuurrgg..  GGeerrrriittssttrraaaatt  ((441177))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

417

Wijk: Onbekend

9/9



45OOnnbbeekkeenndd

BBuurrgg..  GGeerrrriittssttrraaaatt  ((441177))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

417

Wijk: Onbekend

9/9

Bovensmilde - Speel- en sportplekken



46OOnnbbeekkeenndd

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering

matigInrichting

voldoendeHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

430

LLiijjsstteerrssttrraaaatt  ((443300))

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

KKoorreennmmoolleenn  ((443311))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

431

Wijk: Onbekend

1/7

Smilde - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

432

LLiijjsstteerrssttrraaaatt  ((443322))

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

KKoonniinnggssppiill  ((443333))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

uitstekendInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

433

Wijk: Onbekend

2/7



47OOnnbbeekkeenndd

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

432

LLiijjsstteerrssttrraaaatt  ((443322))

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

KKoonniinnggssppiill  ((443333))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

uitstekendInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

433

Wijk: Onbekend

2/7

Smilde - Speel- en sportplekken



48OOnnbbeekkeenndd

OOBBSS  MMaarrggrriieettsscchhooooll  ((443344))

Type Locatie: Basisschool

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

434

Wijk: Onbekend

CCBBSS  SScchhuuttkkaammppeenn  ((443355))

Type Locatie: Basisschool

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

435

Wijk: Onbekend

3/7

Smilde - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

PPrr..  CCllaauussssttrraaaatt  ((443366))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

436

Wijk: Onbekend

PPrr..CCllaauussssttrraaaatt  ((443377))

Type Locatie: Kleine speelplek

55  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

matigSituering

voldoendeInrichting

matigHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

437

Wijk: Onbekend

4/7



49OOnnbbeekkeenndd

PPrr..  CCllaauussssttrraaaatt  ((443366))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

436

Wijk: Onbekend

PPrr..CCllaauussssttrraaaatt  ((443377))

Type Locatie: Kleine speelplek

55  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

matigSituering

voldoendeInrichting

matigHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

437

Wijk: Onbekend

4/7

Smilde - Speel- en sportplekken



50OOnnbbeekkeenndd

PPrr..  CCllaauussssttrraaaatt--PPrr..  HHeennddrriikkssttrraaaatt  ((443388))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

438

Wijk: Onbekend

55  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

439

EEvveenneemmeenntteenntteerrrreeiinn  ((443399))  

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Wijkspeelplek

5/7

Smilde - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering

matigInrichting

goedHuidige staat

matigKlimaatbestendigheid

440

MMuuzziieekkpplleekk  BBiibblliiootthheeeekk  ((444400))  

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

WWoooonnccoommpplleexx  TT,,  bbeeuurrttsscchhiipp  ((444411))

Type Locatie: Sportplek

1155  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

441

Wijk: Onbekend

6/7

OOppmmeerrkkiinngg::

Valt buiten speelbudget; alleen inspectie



51OOnnbbeekkeenndd

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering

matigInrichting

goedHuidige staat

matigKlimaatbestendigheid

440

MMuuzziieekkpplleekk  BBiibblliiootthheeeekk  ((444400))  

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Speelhoekje

WWoooonnccoommpplleexx  TT,,  bbeeuurrttsscchhiipp  ((444411))

Type Locatie: Sportplek

1155  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

441

Wijk: Onbekend

6/7

OOppmmeerrkkiinngg::

Valt buiten speelbudget; alleen inspectie

Smilde - Speel- en sportplekken



52OOnnbbeekkeenndd

KKiieevviittssttrraaaatt  ((444422))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

matigSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

442

Wijk: Onbekend

MMaarriijjkkeessttrraaaatt  ((444433))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

uitstekendHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

443

Wijk: Onbekend

7/7

Smilde - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

GGrrooeennkkaammppeenn  ((338866))

Type Locatie: Buurtspeelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

386

Wijk: Onbekend

HHeett  MMiiddeennvveelltt  ((338877))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

matigHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

387

Wijk: Onbekend

1/2



53OOnnbbeekkeenndd

GGrrooeennkkaammppeenn  ((338866))

Type Locatie: Buurtspeelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

386

Wijk: Onbekend

HHeett  MMiiddeennvveelltt  ((338877))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

matigHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

387

Wijk: Onbekend

1/2

Hooghalen - Speel- en sportplekken



54OOnnbbeekkeenndd

OOBBSS  DDee  BBoossvvlliinnddeerr  ((338888))

Type Locatie: Basisschool

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

388

Wijk: Onbekend

SSttooeetthhaassppeellss  ((338899))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

389

Wijk: Onbekend

2/2

Hooghalen - Speel- en sportplekken



55

Hoogersmilde, Oranje en Hijken - Speelruimtekaart
55

P. van Thuyl
422

425

424

420

421

395 394

391

397

399

2022

    schoolplein in eigen beheer BS

Legenda

Bereik van plekken:

speelplek voor de hele wijk

grote speelplek voor de buurt

kleine speelplek voor omwonenden

drukke weg (barrière)

Voorzieningen:

sportclubs

speeltuinvereniging

vrije speelruimte in het groen

park

buurtcentrum/dorpshuis/jeugdcentrum

VV
TV

loca�e opheffen

 

nr.

nr.

nr.

nr

populaire speel-/sportplek

vermoeden van beperkt gebruik?

STST

Analyse aanbod:

openbaar schoolplein

spoor

dierenweide

scou�ng

! ! aandachtspunten voor aanbod 

buur�uin

nr.

bewonersini�a�ef

bewonerswens

omvormen

natuurlijk spelen 
toevoegen of verbeteren

sport toevoegen 
of verbeteren

spel toevoegen 
of verbeteren

Uitvoerings/visiekaart

2021
vervangjaar

2022

2021 16

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

herkenningspunten/bijzondere loca�e

NSNS

natuurspeeltuin

paden

sporten

divers

000

nr.

nr.

Type plek:

sportplek

speelplek

speelplek met natuurlijk spelen

000

000

000

000

speelhoekje (1 toestel/speelaanleiding)

B

A
VerbeterkaartAc�eve mobiliteit

Sporten, spelen, recreeren

Dagelijks bewegen
C

Let op! 

Hulpvraag: als het beeld in grijs�nten is, wordt alle informa�e dan overgebracht?

- Bij gebruik van iconen van dezelfde vorm maar andere kleur al�jd tektueel/cijfers toelichten om onderscheid te maken.
- De tekstuele beschrijvingen moeten helder zijn. 
- Le�ertype minimaap 10pt, sans serif, niet dun. Tekst contrast hoog (AAA niveau).
- Iconen moeten groot genoeg zijn om te kunnen onderscheiden
- Voor contrast op kaartachtergrond een transparant vakje (ca. 70%) achter de teksten plaatsen.
- Bij onzekerheid contrast: gebruik Colour Contrast Analyser (CCA) tool (te downloaden).

Als je de legenda als pdf gebruikt wordt in een Indesign bestand, wordt de informa�e in de legenda niet voorgelezen. Hiervoor moet je de legendapunten als een lijst maken in Indesign en vervolgens goed coderen. 

Knelpunten

Kansen

fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

(andere) beweegloca�es en 
-voorzieningen

Favoriete plekken 

Kansenkaart

FC

Overige symbolen

watertappunt

eigenaarschap

toegankelijkheid

roeivereniging

!SV

spelen met 
water

fitness Freerunnen

jeu de
 boules parcours/sportroute

VVHV BCSV TV HC

zwembad VVHV BCSV TV HC

hondenuitlaatstrook

station
begraafplaats

uitkijktoren eendenkooi
doolhof

midgetgolf

vuurtoren
watertoren

ontmoe�ng-
splek

Hoogersmilde

HijkenOranje



56OOnnbbeekkeenndd

AAlleewwiijjnnssttrraaaatt  ((442200))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

420

Wijk: Onbekend

LLeeeegghhwwaatteerrssttrraaaatt  ((442211))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

421

Wijk: Onbekend

1/3

Hoogersmilde - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

OOBBSS  PP  vvaann  TThhuuyyllsscchhooooll  ((442222))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

matigKlimaatbestendigheid

422

Wijk: Onbekend

KKyyllssttrraaaatt  ((442244))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

424

Wijk: Onbekend

2/3



57OOnnbbeekkeenndd

OOBBSS  PP  vvaann  TThhuuyyllsscchhooooll  ((442222))

Type Locatie: Basisschool

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

matigKlimaatbestendigheid

422

Wijk: Onbekend

KKyyllssttrraaaatt  ((442244))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

424

Wijk: Onbekend

2/3

Hoogersmilde - Speel- en sportplekken



58OOnnbbeekkeenndd

DDrroosstteennssttrraaaatt  ((442255))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

matigKlimaatbestendigheid

425

Wijk: Onbekend

3/3

Hoogersmilde - Speel- en sportplekken

DDee  WWiinnddjjaammmmeerr  ((339999))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

399

Wijk:

1/1



59

DDee  WWiinnddjjaammmmeerr  ((339999))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

399

Wijk:

1/1

Oranje - Speel- en sportplekken



60OOnnbbeekkeenndd

WWeesstteeiinnddee  ((339911))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

391

Wijk: Onbekend

00  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

394

MMFFAA  HHiijjkkeenn  ((339944))

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Dorpskernspeelplek

1/2

Hijken - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

DDee  WWooeerrtt  ((339955))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

395

Wijk: Onbekend

ZZwwaarrttiinnggeerrkkaammpp  ((339977))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

397

Wijk: Onbekend

2/2



61OOnnbbeekkeenndd

DDee  WWooeerrtt  ((339955))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

395

Wijk: Onbekend

ZZwwaarrttiinnggeerrkkaammpp  ((339977))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

397

Wijk: Onbekend

2/2

Hijken - Speel- en sportplekken
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BS De Lindelaar
De Wegwijzer

PSZ Be Börkerdies

VV

TV
Heeren-van-BORK

VKW

De Boskamp

Hertenkamp

000

526

528
527

529

525

502

504503

501

506
507

508

531

524

509

520

519

523

510

513

521

514

512

516

517

530

Westerbork - Speelruimtekaart
62

2022

    schoolplein in eigen beheer BS

Legenda

Bereik van plekken:

speelplek voor de hele wijk

grote speelplek voor de buurt

kleine speelplek voor omwonenden

drukke weg (barrière)

Voorzieningen:

sportclubs

speeltuinvereniging

vrije speelruimte in het groen

park

buurtcentrum/dorpshuis/jeugdcentrum

VV
TV

loca�e opheffen

 

nr.

nr.

nr.

nr

populaire speel-/sportplek

vermoeden van beperkt gebruik?

STST

Analyse aanbod:

openbaar schoolplein

spoor

dierenweide

scou�ng

! ! aandachtspunten voor aanbod 

buur�uin

nr.

bewonersini�a�ef

bewonerswens

omvormen

natuurlijk spelen 
toevoegen of verbeteren

sport toevoegen 
of verbeteren

spel toevoegen 
of verbeteren

Uitvoerings/visiekaart

2021
vervangjaar

2022

2021 16

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

herkenningspunten/bijzondere loca�e

NSNS

natuurspeeltuin

paden

sporten

divers

000

nr.

nr.

Type plek:

sportplek

speelplek

speelplek met natuurlijk spelen

000

000

000

000

speelhoekje (1 toestel/speelaanleiding)

B

A
VerbeterkaartAc�eve mobiliteit

Sporten, spelen, recreeren

Dagelijks bewegen
C

Let op! 

Hulpvraag: als het beeld in grijs�nten is, wordt alle informa�e dan overgebracht?

- Bij gebruik van iconen van dezelfde vorm maar andere kleur al�jd tektueel/cijfers toelichten om onderscheid te maken.
- De tekstuele beschrijvingen moeten helder zijn. 
- Le�ertype minimaap 10pt, sans serif, niet dun. Tekst contrast hoog (AAA niveau).
- Iconen moeten groot genoeg zijn om te kunnen onderscheiden
- Voor contrast op kaartachtergrond een transparant vakje (ca. 70%) achter de teksten plaatsen.
- Bij onzekerheid contrast: gebruik Colour Contrast Analyser (CCA) tool (te downloaden).

Als je de legenda als pdf gebruikt wordt in een Indesign bestand, wordt de informa�e in de legenda niet voorgelezen. Hiervoor moet je de legendapunten als een lijst maken in Indesign en vervolgens goed coderen. 

Knelpunten

Kansen

fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

(andere) beweegloca�es en 
-voorzieningen

Favoriete plekken 

Kansenkaart

FC

Overige symbolen

watertappunt

eigenaarschap

toegankelijkheid

roeivereniging

!SV

spelen met 
water

fitness Freerunnen

jeu de
 boules parcours/sportroute

VVHV BCSV TV HC

zwembad VVHV BCSV TV HC

hondenuitlaatstrook

station
begraafplaats

uitkijktoren eendenkooi
doolhof

midgetgolf

vuurtoren
watertoren

ontmoe�ng-
splek

OOnnbbeekkeenndd

DDee  WWaallaakkkkeerrss  ((550011))

Type Locatie: Buurtspeelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

501

Wijk: Onbekend

KKrroommmmee  //  WWeeggllaannggeenn  ((550022))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

matigHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

502

Wijk: Onbekend

1/13



63OOnnbbeekkeenndd

DDee  WWaallaakkkkeerrss  ((550011))

Type Locatie: Buurtspeelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

501

Wijk: Onbekend

KKrroommmmee  //  WWeeggllaannggeenn  ((550022))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

matigHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

502

Wijk: Onbekend

1/13

Westerbork - Speel- en sportplekken



64OOnnbbeekkeenndd

DDee  VViieerrkkaammppeenn  ((550033))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

503

Wijk: Onbekend

BBooeerrkkaammpp  ((550044))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

504

Wijk: Onbekend

2/13

Westerbork - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

DDee  GGrrooeennkkaammppeenn  ((550066))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

506

Wijk: Onbekend

OOuudd  eenn  JJoonngg  ((550077))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

507

Wijk: Onbekend

3/13



65OOnnbbeekkeenndd

DDee  GGrrooeennkkaammppeenn  ((550066))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

506

Wijk: Onbekend

OOuudd  eenn  JJoonngg  ((550077))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  44

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

507

Wijk: Onbekend

3/13

Westerbork - Speel- en sportplekken



66OOnnbbeekkeenndd

SSppeeeellttuuiinn  ""DDee  NNiijjkkaammppeenn""  ((550088))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

matigInrichting

matigHuidige staat

matigKlimaatbestendigheid

508

Wijk: Onbekend

TTrriimm  NNaattuuuurr  PPaarrccoouurr    ((550099))

Type Locatie: Sportplek

1100  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

uitstekendInrichting

uitstekendHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

509

Wijk: Onbekend

4/13

Westerbork - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

SSppeeeellttuuiinn""DDee  VViijjvveenn  eenn  zzeesssseenn""  ((551100))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

510

Wijk: Onbekend

DDee  ZZaannddhhooeekk  ((551122))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

512

Wijk: Onbekend

5/13



67OOnnbbeekkeenndd

SSppeeeellttuuiinn""DDee  VViijjvveenn  eenn  zzeesssseenn""  ((551100))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

510

Wijk: Onbekend

DDee  ZZaannddhhooeekk  ((551122))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

512

Wijk: Onbekend

5/13

Westerbork - Speel- en sportplekken



68OOnnbbeekkeenndd

DDee  wweeiittggoooorrnn  ((551133))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

uitstekendHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

513

Wijk: Onbekend

""  tt  BBrriinnkkiiee""  ((551144))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

514

Wijk: Onbekend

6/13

Westerbork - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

DDee  BBrriinnkkhhooff  ((551166))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

516

Wijk: Onbekend

DDee  SSlliimmhhooff  ((551177))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

517

Wijk: Onbekend

7/13



69OOnnbbeekkeenndd

DDee  BBrriinnkkhhooff  ((551166))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

516

Wijk: Onbekend

DDee  SSlliimmhhooff  ((551177))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

517

Wijk: Onbekend

7/13

Westerbork - Speel- en sportplekken



70OOnnbbeekkeenndd

DDee  KKrruuuummtteenn  ((551199))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

519

Wijk: Onbekend

DDee  NNaaoobbeerrss  ((552200))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

520

Wijk: Onbekend

8/13

Westerbork - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

BBrriinnkkllaaaann//KKnnuuppeellddiieekk  ((552211))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

521

Wijk: Onbekend

SStteeffffeennssbbeerrgg  ((552233))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

523

Wijk: Onbekend

9/13



71OOnnbbeekkeenndd

BBrriinnkkllaaaann//KKnnuuppeellddiieekk  ((552211))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

521

Wijk: Onbekend

SStteeffffeennssbbeerrgg  ((552233))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

523

Wijk: Onbekend

9/13

Westerbork - Speel- en sportplekken



72OOnnbbeekkeenndd

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

uitstekendInrichting

goedHuidige staat

matigKlimaatbestendigheid

524

MM..FF..AA  WWeesstteerrbboorrkk  ((552244))

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Wijkspeelplek

SSttrrooeekkmmaaaatt  ((552255))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

525

Wijk: Onbekend

10/13

Westerbork - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

DDiieeppmmaaaatt  ((552266))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

526

Wijk: Onbekend

BBooeerrmmaaaatt  ((552277))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

527

Wijk: Onbekend

11/13



73OOnnbbeekkeenndd

DDiieeppmmaaaatt  ((552266))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

526

Wijk: Onbekend

BBooeerrmmaaaatt  ((552277))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

527

Wijk: Onbekend

11/13

Westerbork - Speel- en sportplekken



74OOnnbbeekkeenndd

HHoommaaaatt  ((552288))

Type Locatie: Buurtspeelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

528

Wijk: Onbekend

GGaaggeellmmaaaatt  ((552299))

Type Locatie: Buurtspeelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

529

Wijk: Onbekend

12/13

Westerbork - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

SSkkaatteebbooaarrddppaarrkk  PPeerrkkeennssllaagg  ((553311))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

531

Wijk: Onbekend

13/13

DDee  BBoosskkaammpp  ((553300))

Wijk: Onbekend

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

goed

goed

goed

goed

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

Situering

Inrichting

Huidige staat

Klimaatbestendigheid

530

OOppmmeerrkkiinngg::

Valt buiten speelbudget; alleen inspectie



75OOnnbbeekkeenndd

SSkkaatteebbooaarrddppaarrkk  PPeerrkkeennssllaagg  ((553311))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

531

Wijk: Onbekend

13/13

DDee  BBoosskkaammpp  ((553300))

Wijk: Onbekend

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

goed

goed

goed

goed

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

Situering

Inrichting

Huidige staat

Klimaatbestendigheid

530

OOppmmeerrkkiinngg::

Valt buiten speelbudget; alleen inspectie

Westerbork - Speel- en sportplekken



76

Zwiggelte, Elp en Orvelte - Speelruimtekaart
76

543

544

532

551
554

2022

    schoolplein in eigen beheer BS

Legenda

Bereik van plekken:

speelplek voor de hele wijk

grote speelplek voor de buurt

kleine speelplek voor omwonenden

drukke weg (barrière)

Voorzieningen:

sportclubs

speeltuinvereniging

vrije speelruimte in het groen

park

buurtcentrum/dorpshuis/jeugdcentrum

VV
TV

loca�e opheffen

 

nr.

nr.

nr.

nr

populaire speel-/sportplek

vermoeden van beperkt gebruik?

STST

Analyse aanbod:

openbaar schoolplein

spoor

dierenweide

scou�ng

! ! aandachtspunten voor aanbod 

buur�uin

nr.

bewonersini�a�ef

bewonerswens

omvormen

natuurlijk spelen 
toevoegen of verbeteren

sport toevoegen 
of verbeteren

spel toevoegen 
of verbeteren

Uitvoerings/visiekaart

2021
vervangjaar

2022

2021 16

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

herkenningspunten/bijzondere loca�e

NSNS

natuurspeeltuin

paden

sporten

divers

000

nr.

nr.

Type plek:

sportplek

speelplek

speelplek met natuurlijk spelen

000

000

000

000

speelhoekje (1 toestel/speelaanleiding)

B

A
VerbeterkaartAc�eve mobiliteit

Sporten, spelen, recreeren

Dagelijks bewegen
C

Let op! 

Hulpvraag: als het beeld in grijs�nten is, wordt alle informa�e dan overgebracht?

- Bij gebruik van iconen van dezelfde vorm maar andere kleur al�jd tektueel/cijfers toelichten om onderscheid te maken.
- De tekstuele beschrijvingen moeten helder zijn. 
- Le�ertype minimaap 10pt, sans serif, niet dun. Tekst contrast hoog (AAA niveau).
- Iconen moeten groot genoeg zijn om te kunnen onderscheiden
- Voor contrast op kaartachtergrond een transparant vakje (ca. 70%) achter de teksten plaatsen.
- Bij onzekerheid contrast: gebruik Colour Contrast Analyser (CCA) tool (te downloaden).

Als je de legenda als pdf gebruikt wordt in een Indesign bestand, wordt de informa�e in de legenda niet voorgelezen. Hiervoor moet je de legendapunten als een lijst maken in Indesign en vervolgens goed coderen. 

Knelpunten

Kansen

fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

(andere) beweegloca�es en 
-voorzieningen

Favoriete plekken 

Kansenkaart

FC

Overige symbolen

watertappunt

eigenaarschap

toegankelijkheid

roeivereniging

!SV

spelen met 
water

fitness Freerunnen

jeu de
 boules parcours/sportroute

VVHV BCSV TV HC

zwembad VVHV BCSV TV HC

hondenuitlaatstrook

station
begraafplaats

uitkijktoren eendenkooi
doolhof

midgetgolf

vuurtoren
watertoren

ontmoe�ng-
splek

Zwiggelte

OrvelteElp

DDee  WWooeerrtt  ((554433))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

matigHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

543

Wijk:

SScchhoooollwweegg  ((554444))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

544

Wijk:

1/1



77

DDee  WWooeerrtt  ((554433))

Type Locatie: Sportplek

55  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

matigHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

543

Wijk:

SScchhoooollwweegg  ((554444))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

544

Wijk:

1/1

Zwiggelte - Speel- en sportplekken



78OOnnbbeekkeenndd

WWeesstteerrkkaammppeenn  oouudd  ((555511))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

553

Wijk: Onbekend

WWeesstteerrkkaammppeenn  ((555544))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

554

Wijk: Onbekend

1/1

Elp - Speel- en sportplekken

OOrrvveellttee    BBrriinnkk  ((553322))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

532

Wijk:

1/1



79

OOrrvveellttee    BBrriinnkk  ((553322))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

532

Wijk:

1/1

Orvelte - Speel- en sportplekken



80

Balinge, Witteveen en Nieuw-Balinge - Speelruimtekaart
80

581

582

593

592

591

595

590

561

563

2022

    schoolplein in eigen beheer BS

Legenda

Bereik van plekken:

speelplek voor de hele wijk

grote speelplek voor de buurt

kleine speelplek voor omwonenden

drukke weg (barrière)

Voorzieningen:

sportclubs

speeltuinvereniging

vrije speelruimte in het groen

park

buurtcentrum/dorpshuis/jeugdcentrum

VV
TV

loca�e opheffen

 

nr.

nr.

nr.

nr

populaire speel-/sportplek

vermoeden van beperkt gebruik?

STST

Analyse aanbod:

openbaar schoolplein

spoor

dierenweide

scou�ng

! ! aandachtspunten voor aanbod 

buur�uin

nr.

bewonersini�a�ef

bewonerswens

omvormen

natuurlijk spelen 
toevoegen of verbeteren

sport toevoegen 
of verbeteren

spel toevoegen 
of verbeteren

Uitvoerings/visiekaart

2021
vervangjaar

2022

2021 16

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

herkenningspunten/bijzondere loca�e

NSNS

natuurspeeltuin

paden

sporten

divers

000

nr.

nr.

Type plek:

sportplek

speelplek

speelplek met natuurlijk spelen

000

000

000

000

speelhoekje (1 toestel/speelaanleiding)

B

A
VerbeterkaartAc�eve mobiliteit

Sporten, spelen, recreeren

Dagelijks bewegen
C

Let op! 

Hulpvraag: als het beeld in grijs�nten is, wordt alle informa�e dan overgebracht?

- Bij gebruik van iconen van dezelfde vorm maar andere kleur al�jd tektueel/cijfers toelichten om onderscheid te maken.
- De tekstuele beschrijvingen moeten helder zijn. 
- Le�ertype minimaap 10pt, sans serif, niet dun. Tekst contrast hoog (AAA niveau).
- Iconen moeten groot genoeg zijn om te kunnen onderscheiden
- Voor contrast op kaartachtergrond een transparant vakje (ca. 70%) achter de teksten plaatsen.
- Bij onzekerheid contrast: gebruik Colour Contrast Analyser (CCA) tool (te downloaden).

Als je de legenda als pdf gebruikt wordt in een Indesign bestand, wordt de informa�e in de legenda niet voorgelezen. Hiervoor moet je de legendapunten als een lijst maken in Indesign en vervolgens goed coderen. 

Knelpunten

Kansen

fiets- of skateroute

wandel- of hardlooproute

(voormalig) zwemwater

bestaand watertappunt

(andere) beweegloca�es en 
-voorzieningen

Favoriete plekken 

Kansenkaart

FC

Overige symbolen

watertappunt

eigenaarschap

toegankelijkheid

roeivereniging

!SV

spelen met 
water

fitness Freerunnen

jeu de
 boules parcours/sportroute

VVHV BCSV TV HC

zwembad VVHV BCSV TV HC

hondenuitlaatstrook

station
begraafplaats

uitkijktoren eendenkooi
doolhof

midgetgolf

vuurtoren
watertoren

ontmoe�ng-
splek

Balinge

Nieuw-BalingeWitteveen

OOnnbbeekkeenndd

BBaalliinnggee  ((558811))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

581

Wijk: Onbekend

BBrrooeekkhhooeess  ((558822))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

582

Wijk: Onbekend

1/1



81OOnnbbeekkeenndd

BBaalliinnggee  ((558811))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

voldoendeInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

581

Wijk: Onbekend

BBrrooeekkhhooeess  ((558822))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

uitstekendKlimaatbestendigheid

582

Wijk: Onbekend

1/1

Balinge - Speel- en sportplekken



82OOnnbbeekkeenndd

IIrr..  EE..  BBiieewwiinnggaawweegg  ((556611))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

561

Wijk: Onbekend

DDee  TTiillllee  ((556633))

Type Locatie: Buurt speelplek

00  --  1199

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

563

Wijk: Onbekend

1/1

Witteveen - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

BBeewweeggiinnggssttuuiinn  ((559900))

Type Locatie: Sportplek

1100  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

590

Wijk: Onbekend

WWoollvveennhhaaaarr  ((559911))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

591

Wijk: Onbekend

1/3



83OOnnbbeekkeenndd

BBeewweeggiinnggssttuuiinn  ((559900))

Type Locatie: Sportplek

1100  --  9999

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

590

Wijk: Onbekend

WWoollvveennhhaaaarr  ((559911))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

goedInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

591

Wijk: Onbekend

1/3

Nieuw-Balinge - Speel- en sportplekken



84OOnnbbeekkeenndd

VVoosssseevveeeenn  ((559922))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering

voldoendeInrichting

voldoendeHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

Wijk: Onbekend

00  --  1144

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

uitstekendSituering

goedInrichting

goedHuidige staat

goedKlimaatbestendigheid

MMrr..SSiieebbeerriinnggsscchhooooll  ((559933))  

Wijk: Onbekend 

Type Locatie: Dorpskernspeelplek

2/3

592 593

Nieuw-Balinge - Speel- en sportplekken
OOnnbbeekkeenndd

SSppoorrttvveelldd  ((559955))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

matigSituering

voldoendeInrichting

matigHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

595

Wijk: Onbekend

3/3



85OOnnbbeekkeenndd

SSppoorrttvveelldd  ((559955))

Type Locatie: Kleine speelplek

00  --  99

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

matigSituering

voldoendeInrichting

matigHuidige staat

voldoendeKlimaatbestendigheid

595

Wijk: Onbekend

3/3

Nieuw-Balinge - Speel- en sportplekken


