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Ten geleide 
 
 
 
Waarom dit wijkspeelruimtekader? 
In mei 2009 heeft de gemeenteraad de nota Speelruimte met de titel 'Geef jeugd de 

ruimte!' vastgesteld. Die nota draagt het college op om maatwerk te leveren en voor 

alle wijken van Utrecht actuele wijkspeelruimtekaders op te stellen. Vanuit de 

invalshoek 'spelen' moeten deze een raamwerk leveren voor ruimtelijke en andere 

ontwikkelingen in de wijk. Wat u hier aantreft is het vierde wijkspeelruimtekader: 

namelijk dat voor de wijk Overvecht. In 2010 en 2011 verschenen de kaders voor de 

wijken Noordwest, Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn en nu is dus de beurt aan 

Overvecht. Na Overvecht volgen in 2012 (mogelijk begin 2013) aansluitend de overige 

wijken. 

Voor dit kader is eind 2011 - net als in de andere genoemde eerdere wijken - door OBB 

ingenieursbureau een quickscan op buurtniveau uitgevoerd, in 2012 aangevuld met 

een analyse per speelplek. De analyse van OBB is separaat uitgebracht en als 

werkdocument beschikbaar voor alle betrokken ambtelijke geledingen. Daarnaast kan 

dat materiaal kan gebruikt worden om wijken Utrecht-breed te vergelijken. 

In het wijkspeelruimtekader 'Geef Jeugd de Ruimte in Overvecht!' worden na een aantal 

meer algemene noties over de wijk, de hoofdpunten uit het advies van OBB verwoord in 

de vorm van ambities.  Daarmee wordt aangegeven dat realisering (nog) niet vaststaat, 

maar dat zodra de mogelijkheden daartoe zich aandienen wordt gekeken hoe de 

beschreven maatregelen kunnen worden gerealiseerd. Wel is ten opzichte van eerdere 

kaders, de opzet licht gewijzigd. Het externe deskundigenadvies is niet langer 1:1 

onderdeel van het wijkspeelkader, maar op afroep los opvraagbaar. Het gemeentelijke 

document bevat een compilatie en een samenvatting  van het uitgebrachte advies. In 

tegenstelling tot eerdere versies gebruiken wij in plaats van "wijkspeelruimteplannen" 

de term "wijkspeelruimtekaders", omdat zij meer een raamwerk zijn en niet zozeer een 

planmatig karakter hebben 
 
Rol en reikwijdte 

Dit wijkspeelruimteplan (WSK) is een kadernotitie. Het schetst een perspectief van wat wenselijk is op de middellange 

termijn (5-10 jaar). De belangrijkste rol is, dat spelen de aandacht krijgt en wordt meegenomen bij beslissingen over 

ruimtelijke ontwikkelingen (wijkuitleg, bouwprojecten, uitwerking van bestemmingsplannen etc.). Ook 

projectontwikkelaars worden zo aangemoedigd om spelen als integraal onderdeel in hun planontwikkelingen mee te 

nemen (en aan de kosten bij te dragen). In lijn daarmee zijn met dit wijkspeelplan geen specifieke middelen verbonden. 

De kosten van (meer) speelvoorzieningen vormen een integraal onderdeel van een gebiedsontwikkeling. Daarnaast is 

het is gangbare praktijk dat het leefbaarheidsbudget van de wijk wordt aangesproken voor speelvoorzieningen wanneer 

bewoners de wens daartoe kenbaar maken. 

Spelen kan een hoofdfunctie hebben ('formele speelplekken') of een nevenfunctie ('informeel spelen'). Voor de 

nevenfunctie informeel spelen zal altijd een belangenafweging plaats moeten vinden met bijvoorbeeld natuur, 

verkeersafwikkeling of veiligheid. 
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De rol van deze kadernotitie is drieledig: 

- in de eerste plaats kunnen het wijk- en gebiedsmanagement die dingen uit het plan oppakken die passen in 

lopende projecten, dan wel inbrengen in stedenbouwkundige plannen, groen- , weg- en waterplannen 

- in de tweede plaats biedt het wijkspeelruimteplan het wijkmanagement een handvat (toetsingskader) waarmee  

keuzevragen over speelplekken richting bewoners en gemeentelijke diensten gemakkelijker kunnen worden beoordeeld 

en beantwoord 

- in de derde plaats tenslotte biedt het wijkkader aan Stadswerken bij de periodieke vervanging van 

speeltoestellen een handvat wat betreft leeftijdscategorie of type toestel. 

Het initiatief voor het opstarten van deze aanpak komt van het Programma Jeugd. Het wijkmanagementoverleg (wmo) is 

nauw betrokken geweest bij de opstelling van dit kader. Door de wijkraad Overvecht is geen advies gegeven. Het 

onderwerp speelruimte is bij uitstek een integrale aangelegenheid waarbij veel partijen betrokken zijn. Binnen de 

gemeente is aansluiting nodig met Stadswerken (aanleg, onderhoud, beheer) en Stadsontwikkeling (groenplannen, 

ontwerp). Ook Maatschappelijke ontwikkeling (sport- en welzijnsvoorzieningen) en GGenGD (gezonde wijk) komen in 

beeld. De Dienst Wijken als regisseur van de wijkagenda op inhoud en proces. Buiten de gemeente zijn de 

wijkwelzijnsorganisatie (speeltuinen, Speel-mee), scholen en woningcorporaties belanghebbende. Deze inzet betreft 

meestal de Utrechters zelf, waar het in dit wijkkader vooral om materiële voorzieningen gaat. Ofschoon het 

wijkspeelruimteplan voor alle diensten geldt (zij moeten er immers mee werken) heeft de wijkregisseur in het bewaken 

en bijsturen van dit proces een herkenbare rol. 

 

Informele en formele speelruimte 

Een kind speelt altijd en overal. Daarom kan de formele speelruimte niet los worden gezien van de informele 

speelruimte. Waar minder informele speelruimte is, is de formele speelruimte nog belangrijker. Informele speelruimte 

wordt bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van tuinen, plantsoenen, grasvelden, pleintjes, hofjes, stoepen, 

verkeersluwe straten, bossen en watergangen en vijvers. Deze ruimten omvatten veel speelmogelijkheden zo gauw 

kinderen zelfstandig op pad mogen in de buurt. Dit kan lopend, maar ook op de skates, step of fiets. Verstoppertje, 

hutten bouwen, speurtocht door de wijk, belletje lellen, vissen, verzamelen en ga zo maar door. De speelmogelijkheden 

zijn oneindig. Belangrijkste voorwaarde is dat deze ruimte er is en veilig genoeg is voor spel en ten tweede dat er 

gespeeld mag worden. Van de eigen ouders, maar niet minder ook van omwonenden. 

 

Jantje Betonnorm 

Als norm voor een speelvriendelijke wijk hanteert de gemeenteraad als vuistregel dat 3% van het voor wonen 

uitgegeven oppervlak voor spelen bestemd moet zijn: de zgn. 'Jantje Beton'-norm. Dit heeft betrekking op de formele 

speelplekken, d.w.z. daadwerkelijk als zodanig bestemde en ingerichte speelruimte. Het zal geen verwondering te 

wekken dat in gevallen waarin sprake is van relatief veel en goed bruikbare informele speelruimte, soepeler met de 3% 

formele speelruimte kan worden omgegaan dan in een stenen omgeving waar weinig openbare speelruimte of openbaar 

groen beschikbaar is. Overvecht is een relatief 'groene' wijk dus het zal duidelijk zijn dat daar het eerste het geval is. 

Deze vuistregel gaat niet op wanneer sprake is van een hoge kinderdichtheid in relatie met het beschikbare speelareaal. 

Dan is 3% formele speelruimte de absolute ondergrens of soms zelfs te weinig. Van een dergelijke situatie is in 

Overvecht sprake in het gebied Zambesi- en Tigrisdreef. 

 

Utrechtse norm 

In de Nota Speelruimte Utrecht 'Geef jeugd de ruimte' uit 2009 is de Jantje Betonnorm verfijnd 
1
. Er wordt dus niet 

alleen meer gekeken naar oppervlakte van de speelplekken. Aanvullend  wordt gekeken hoe de ruimtelijke opbouw van 

de buurt is (informele speelruimte) en waar en hoeveel kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen er wonen. 

Vervolgens wordt getoetst of er voor elke 30 jongere kinderen (0-5 jaar)  en voor elke 70 oudere kinderen (6-11 jaar) 

een speelplek is die binnen hun actieradius ligt zonder onoverbrugbare barrières tegen te komen. Dit is de loopafstand 

tot een speelplek die een kind zelfstandig zou kunnen en mogen afleggen.  

Verder wordt getoetst of er voor elke 100 jongeren (12-18 jaar) een sportplek aanwezig is, variërend van een eenvoudig  

                                                 
1 in het bijzonder op de pagina's 14 en 15 van de nota worden de Utrechtse normen uitgebreid toegelicht 
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grastrapveld tot multisportvoorzieningen en Cruijffcourts. In combinatie daarmee wordt gekeken of er verspreid over 

de buurten voor de jongeren voldoende kletsplekken zijn waar ze in kleinere groepjes elkaar kunnen ontmoeten.
2
 

Combinatie van deze doelgroepen kan, mits er voldoende ruimte is. Ook combinatie van sport voor oudere kinderen en 

jongeren is mogelijk. Daarbij is ook de inrichting van belang (zonering, type voorzieningen).  

Indien de speeldruk hoog is en de ruimte op een speelplek het toestaat kan dit opgevangen worden door het 

aanbrengen van extra speelmogelijkheden op deze plek. Dan kan met minder plekken worden volstaan. Is er te weinig 

ruimte om de speeldruk met meer speelmogelijkheden op te vangen moeten plekken met overlappende actieradius 

gehandhaafd blijven. Zeker in buurten met een hoge kinderdichtheid en ‘krappe’ openbare ruimte doen zich deze 

situaties voor. 

 

Invloed bewoners en bewonertjes 

Zoals is aangegeven is dit wijkspeelruimtekader gebaseerd op de Utrechtse normen en de bevindingen van 

gespecialiseerde deskundigen. Uit een oogpunt van verwachtingenmanagement is er bewust voor gekozen om 

bewoners niet te betrekken in deze fase van de planvorming. In de concrete praktijk hebben we echter wel te maken 

met actieve bewonersgroepen die  betrokken zijn bij beheertaken of wensen hebben ten aanzien van de inrichting of de 

aanwezigheid van een speelplek. Dit plan kan dan dienen als richtinggevend kader. De bewonersinbreng zal uiteraard 

zwaar meewegen in de uiteindelijke beslissing en realisering van projecten en hiervoor is ruimte binnen dit plan. Kern 

is dat het totaal aantal voorzieningen niet veel groter of kleiner wordt dan de ambitie om zo te voorkomen dat er ofwel 

te weinig instandhoudingsbudget is ofwel te weinig speelruimte. 

De kinderraad in Overvecht heeft zich gebogen over de speelcultuur. De deelnemers hebben geconstateerd dat er in 

Overvecht speelplekken zijn, waar kinderen vanwege een andere huidskleur worden gepest. Vanuit die invalshoek is 

een relatie gelegd tussen de vreedzame wijk en spelen. De Kinderraad is aan de slag gegaan met de vraag: 'Hoe leren 

wij kinderen in Overvecht beter omgaan met verschillen?' De kinderen hanteren daarbij het manifest De vreedzame wijk, 

dat uitgaat van de volgende principes:  "In deze wijk accepteren we elkaar zoals we zijn; Help mensen die hulp nodig 

hebben; Hier groeten wij elkaar en maken we een praatje met elkaar; Je bent vrij om te zeggen wat je denkt zonder 

kwetsend te zijn; In onze wijk gooien we afval in de prullenbak." 

 

                                                 
2 in de uitwerking van de norm vervullen de huidige JOPS de functie van 'overloopplek'. Het streven is daarbij dat ontmoeten en sporten zoveel 

mogelijk gecombineerd worden aangeboden 
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1. De wijk Overvecht; stand van zaken 
m.b.t. spelen 
 

1.1 Typologie van de wijk 

Overvecht is een wijk die grotendeels stamt uit de jaren ’60 met een zeer diverse bevolkingssamenstelling. Overvecht is 

met ruim 14.300 woningen, 15.400 huishoudens en 31.000 inwoners de grootste naoorlogse uitbreiding van de 

stad. Een groot deel van het woningbestand in de wijk bestaat uit flats (78%). Er zijn weinig huizen met tuinen, dus 

buiten spelen gebeurt op straat. De vele hoogbouw werkt belemmerend voor (onbewaakt) buiten spelen van kleine 

kinderen. Van 10-hoog is toezicht niet effectief. Bovendien hebben de hoogbouwblokken hun portieken veelal niet aan 

de zijde van de beschermende binnenterreinen, maar net aan de 'verkeerde', de straatkant. Het aantal vierkante meter 

'gebruiksgroen' per inwoner is relatief het hoogst in de subwijk Zambesi- & Tigrisdreef (10m2 per inwoner), en relatief 

het laagst in de subwijk Taag- & Wolgadreef (5m2 per inwoner). 

 

1.2 Demografie van de wijk 

 

 

 

opp 

 

Aantal kinderen 

 

 

Kinderdichtheid (knd/ha) 

buurt ha totaal 0-5 jr 6-11 jr 12-18 jr gem 0-5 jr 6-11 jr 12-18 jr 

Taag- en Wolgadreef 103 1.788 658 554 576 6 6 5 6 

Zamehof- en Neckardreef 92 1.217 468 356 393 4 5 4 4 

Vechtzoom en Klopvaart 126 1.498 511 491 496 4 4 4 4 

Zambesi- en Tigrisdreef 94 2.436 982 739 715 9 10 8 8 

 
- In totaal wonen er in de wijk Overvecht ruim 6.800 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De 

verwachting is dat dit aantal zich tot het jaar 2020 zal gaan uitbreiden naar zo'n 7.500; een groei van 8%. 

- Opvallend aan de groei van het aantal jeugdigen in de wijk is dat vooral het aantal pubers zal gaan toenemen 

de komende negen jaar (met 16%) en het aantal kinderen van 6 t/m 11 jaar (met 9%), terwijl de groei van het aantal 

baby's en kleuters bijna stagneert (2% groei). 

- Van het totaal aantal huishoudens in de wijk Overvecht, heeft 28% (thuiswonende) kinderen. 

- Een relatief groot aandeel huishoudens in de wijk wordt gevormd door éénoudergezinnen (9%), met name 

binnen de subwijken Vechtzoom & Klopvaart, en Zambesi- & Tigrisdreef (ieder 11%). 

 

1.3 Knelpunten speelruimte Overvecht 

Hoewel Overvecht een groene wijk is, constateert het wijkmanagement diverse problemen met spelen in de openbare 

ruimte: 

- nogal wat doorgaande wegen met veel autoverkeer: deze 'knippen' de buurten op in kleinere speelbuurten; 

- de verbindingsroutes voor kinderen en de informele aanleidingen tot spel buiten de speelplekken vragen 

aandacht; 

- veel kinderen wonen in hoogbouw. Het kost zo veel tijd om van 10-hoog naar beneden te komen dat dit een 

belemmering is voor ouders om met hun kind mee naar buiten te gaan, met als gevolg dat sommige kinderen alleen 

buiten spelen en andere kinderen helemaal niet; 

- er heerst op veel plekken een straatcultuur; kinderen gaan negatief met elkaar om; 

- de ontmoeting van jongeren vormt een probleem: de combinatie van ervaren overlast en de afgenomen 

tolerantie maken dat het moeilijk is om voor deze doelgroep plekken voor sport en ontmoeting te realiseren; 

- participatie: bewoners zijn niet steeds even gemakkelijk te bewegen tot meedenken over de aanpak in groter 

verband. Als het om de eigen straat gaat, treden emoties op de voorgrond. 

 

1.4 Speelstraten 

Acht straten in het gebied rond park De Gagel in Overvecht zijn speel- en wandelstraten geworden. Dit is één van de 

maatregelen uit het gebiedsplan Overvecht De Gagel om de wijk de komende tien jaar verder te verbeteren. Het gebruik 

van de straten door kinderen staat centraal. Natuurlijk worden de straten zo ingericht dat ook andere gebruikers deze  
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straten als plezierig ervaren. De auto is te gast in de speel- en wandelstraat. De straten zijn aan één kant van een zeer 

brede stoep en groenstroken voorzien waar op gespeeld kan worden, de weg zelf is smaller geworden zodat er minder  

hard wordt gereden. De speelstraten worden zo ingericht dat kinderen zelfstandig en veilig van dit netwerk gebruik 

kunnen maken om naar het park, de school, de voorzieningen of vriendjes in de buurt te gaan. De barièrewerking van 

de wegen in de routes naar Park De Gagel zijn hierdoor afgenomen en kinderen mogen al jonger alleen naar buiten en 

verder weg. 

 

1.5 Natuurlijk spelen 

Met natuurlijk spelen wordt een spelvorm aangeduid om spelen in kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar) te 

leren spelen en bewegen in een natuurlijke omgeving. De gedachte hierachter is dat kinderen ervaren wat er in de 

natuur te vinden is en op die manier meer binding met de natuur krijgen en er in de toekomst beter voor zullen zorgen. 

In een natuurlijke omgeving worden kinderen nog meer uitgedaagd tot meer onderzoekend en creatief gedrag. Ze leren 

samen werken en krijgen meer zelfvertrouwen. Het aantal vierkante meter 'gebruiksgroen' per inwoner is relatief hoog 

in de wijk Overvecht (>10 m2 per inwoner). De wijk grenst aan het Gagelbos en de Ruigenhoeksepolder en aan de 

Maarseveense Plassen. De wijk heeft drie grote parken: Park de Watertoren, Park de Gagel en het Vechtzoompark. Op 

dit moment wordt het 'Spoorzoompark" in Overvecht Zuid opgekanpt (ligt aan de Vestadreef langs het spoor). Daar 

is mogelijkheid voor struinen en voetballen. Deze parken zijn goed bereikbaar en hebben een brede functie voor alle 

inwoners van Overvecht. 

Naast recreatiegebied Ruigenhoek (met speeltoestellen, skatebaan, crossbaan en water, is in 2011 een mooi speelbos 

geopend: het Gagelbos. Met dit speelbos wil Staatsbosbeheer bereiken dat kinderen uit Overvecht (en anderen), de 

waarde van bos leren kennen. Ze mogen buiten de paden komen om lekker te kunnen spelen en ravotten. Niet met 

traditionele speeltoestellen, maar met objecten waarbij ze hun fantasie kunnen gebruiken. Ze kunnen er met takken 

slepen, hutten bouwen en rond het water spelen. Daarmee wordt de natuurbeleving vergroot en buitenspelen en 

bewegen gestimuleerd. De functie van dit gebied zal een extra impuls ondergaan met een betere verbinding. Ook 

liggen er drie forten die deel uitmaken deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Overvecht: Fort De Gagel, Fort 

aan de Klop en Fort Blauwkapel. Dit laatste fort beschikt over een schapenweide. Hier zijn ook volop mogelijkheden tot 

vissen. Met de komst van de nieuwe fietsbrug zal dit hele gebied een stuk toegankelijker worden voor de inwoners van 

Overvecht. 

 

1.6 Schoolpleinen 

Schoolpleinen kunnen een nuttige rol vervullen als speelplek voor kinderen uit de buurt. Ze zijn ofwel aanvullend op de 

openbare speelplekken ofwel ze zijn zelfs nodig om het basisvoorzieningenniveau te realiseren. Daarom is het onze 

wens om schoolpleinen in principe open te stellen voor medegebruik door kinderen uit de buurt. Overvecht telt relatief 

veel schoolpleinen die openbaar toegankelijk zijn. Zo is in het Zamenhof-/Neckardreefgebied eigenlijk maar één 

schoolplein potentieel nodig om het basisvoorzieningenniveau te halen. Volgens plan worden in de periode tot 2015 

bijna alle schoolgebouwen voor primair onderwijs in Overvecht vervangen door nieuwbouw. Deze vernieuwingsopgave 

is vastgelegd in een Masterplan. Volgens dit Masterplan moet de nieuwbouw in Overvecht in clusters vorm krijgen. Het 

gaat om vier onderwijsclusters en één stand-alone-school. Deze vernieuwingsoperatie biedt een uitgelezen kans om de 

buitenruimte van de nieuwe scholen een grotere rol te geven voor het spelen in de wijk. 

 

1.7 Straatcultuur in Overvecht 

Speelvoorzieningen zijn belangrijk, maar een veilige speelcultuur is minstens zo belangrijk. Aan die laatste schort het in 

Overvecht te vaak. Er is op veel plekken sprake van een straatcultuur (kinderen gaan negatief met elkaar om) of er vindt 

toe-eigening van een plek plaats door direct omwonenden. De speelcultuur op straat (in combinatie met de 

stedenbouwkundige opzet van de wijk) is voor ouders soms zelfs reden om hun kind binnen te houden. Dit duidt niet 

zozeer een op voorzieningenvraagstuk als wel op gedragsproblematiek. Het momentele antwoord hierop in Overvecht 

is tweeledig: 1) begeleid spelen en 2) de vreedzame wijk. Beide aanpakken worden hierna besproken.  
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1.8 Speeltuinen en begeleid spelen 

In Overvecht is één volledig beheerde en begeleide speeltuin gevestigd: De Watertoren, met een terreinoppervlak van  

6711 m2 en een kleine accommodatie.
3
 Daarnaast is er een kinderboerderij annex speelvoorziening gevestigd in 

Gagelsteede (Park de Gagel) waar de wijkwelzijnsorganisatie professionele ondersteuning aanbiedt op een manier 

vergelijkbaar met een speeltuin. Meer dan 2500 kinderen maken jaarlijks gebruik van deze voorzieningen. Omdat deze 

vormen van spelen als veilig worden ervaren, wordt begeleid spelen op meer plekken in de wijk aangeboden. Zo biedt 

de wijkwelzijnsorganisatie Cumulus in het zgn. 'Speelparadijs'
4
 en op zes andere plekken in de wijk begeleid spelen aan 

('Speel mee'). Twee keer in de week arriveert er een mobiele speelkar in de openbare ruimte waar doorgaans vaste 

groepjes deelnemertjes op af komen. Cumulus vindt het belangrijk om met vaste medewerkers op deze plekken 

aanwezig te zijn; daardoor zijn de kinderen niet anoniem. De inzet van kinderwerkers op meer plekken in de wijk dan 

alleen in de speeltuin(en) levert winst op straat op. Ook wil men zich voortaan op de trefplaatsen meer gaan richten op 

de ouders, omdat met ouderbetrokkenheid veel winst valt te behalen. 

 

1.9 De Vreedzame Wijk 

In Overvecht is enkele jaren geleden gestart met de Vreedzame schoolaanpak. Hiermee wordt een consequente 

pedagogische aanpak gehanteerd door alle organisaties die in de wijk werken met kinderen in de basisschoolleeftijd. In 

vervolg op de positieve resultaten op de scholen wordt het succes van De Vreedzame School doorgetrokken naar de 

wijk: de 'Vreedzame wijk'. De vreedzame wijk is in Overvecht geborgd in een convenant van/met alle basisscholen en 

wordt uitgewerkt in spel- en gedragsregels die door middel van borden op speelplekken kunnen worden 

gecommuniceerd. Langs die weg wordt het omgevingsbewustzijn en het democratisch handelen van kinderen versterkt. 

In Overvecht is de aanpak van de vreedzame wijk goed van de grond gekomen. Kinderen worden door 'mediators' (ook 

kinderen) aangezet tot het nemen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, voor zichzelf, voor elkaar en voor hun 

leefomgeving. Niet minder belangrijk is de winst die - ook hier - valt te behalen op het vlak van de ouderbetrokkenheid. 

Langs die weg willen we samen met buurtbewoners bijdragen aan een aangename, veilige en plezierige omgeving 

waarin kinderen zich individueel of als groep kunnen uiten, van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen ontmoeten, en 

kunnen spelen, onderzoeken en experimenteren. De vreedzame wijk als gemeenschappelijke pedagogische visie 

verdient alle steun en moet verder uitgebouwd worden. Overigens past combigebruik van speelplekken (verschillende 

leeftijden door en met elkaar) goed in het vreedzame wijkconcept en is de inrichting van de plekken eenvoudig af te 

stemmen op dit type gebruik. 

 

1.10 Spetterbadjes 

In iedere wijk zijn waterspeelplekken van belang. Deze worden aangetroffen in de vorm van een fontein, een 

waterpomp, natuurlijke waterkanten of spetterbadjes. In Overvecht bevinden zich 14 spetterbadjes. In de hele stad zijn 

er 29 badjes. Bijna de helft ligt dus in Overvecht. Er worden hoge eisen gesteld aan veiligheid en waterkwaliteit. Het 

kost ook veel geld om de spetterbadjes te vervangen of te renoveren. (Datzelfde geldt voor verwijderen). Renovatie 

en/of vervanging zijn uiteraard niet het enige of zelfs maar eerste antwoord op niet of slecht gebruikte spetterbadjes. 

Voor ieder spetterbadje is er in principe een aantal bewoners dat de badjes vult en schoonhoudt. Stadswerken houdt 

het verbruik (in m3) van de badjes bij. Dit toont aan dat de meeste badjes goed gebruikt worden. Het kan echter zijn dat 

een badje soms een tijdlang minder wordt gebruikt (zoals nu de Samosdreef en Santiagodreef). Vaak zijn de betrokken 

bewoners dan minder actief en moeten er nieuwe beheerders gezocht worden. Het is Stadswerken dat afspraken maakt 

met beherende bewoners. Hier ligt  een contract aan ten grondslag. Als men zich niet aan het contract houdt, is het 

zaak dat Stadswerken contact zoekt met de beheerders om te achterhalen wat de reden is van het niet gebruiken. 

Misschien moeten er nieuwe beheerders worden gezocht.  

 

 

                                                 
3 een speeltuin is een niet-openbare speelplek, voorzien van een afsluitbaar hek. Speeltuinen worden beheerd en er wordt gespeeld onder 

toezicht. Het toezicht wordt uitgeoefend door gekwalificeerde kinderwerkers. De meeste speeltuinen - ook die in Overvecht - maken deel uit 

van het aanbod van de wijkwelzijnsorganisatie. 

4 gevestigd in een van de vroegere onderdoorgangen van de Taagdreef 
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1.11 Sportvoorzieningen 

De wijk Overvecht is goed voorzien van sportvoorzieningen. Sommige daarvan hebben een stedelijke of zelfs 

bovenstedelijke functie (Vechtsebanen), maar uiteraard staat dit het gebruik voor de wijk Overvecht niet in de weg. 

Het huren van sportvelden is voorbehouden aan sportverenigingen, maar sportzalen kunnen door iedereen worden 

gehuurd. Dit opent mogelijkheden voor (frequentere) benutting door jongeren. 

In Overvecht liggen de volgende sportparken: 

- De Dreef 

- Overvecht Noord 

- Tennispark Overvecht 

- Vechtzoom 

- Atletiekbaan Overvecht 

Verder telt de wijk een aantal overdekte sportvoorzieningen: 

- De Dreef 

- zwembad De Kwakel 

- Vechtsebanen (ijsbaan en bowling)) 

- Squashhal 
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2. Ambities - deel I: spelen (per buurt) 
 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen per buurt de ambitie in het aanbod aan formele 

speelplekken voor de jonge kinderen (0-5 jaar) en de oudere kinderen (6-11 jaar).. De 

ambitie is gebaseerd op: de Utrechtse norm (zie pagina 4). De ambitie is geformuleerd 

op basis van een speelruimteanalyse, waarbij door middel van veldwerk en 

informatieverwerking  de afzonderlijke speel- en sportplekken per subbuurt in beeld 

zijn gebracht. Deze analyse heeft als basis voor dit plan gediend en is separaat 

beschikbaar. 

Per buurt wordt eerst de ambitie t.a.v. de informele speelruimte weergegeven en 

daarna volgt de ambitie t.a.v. de formele speel- en ontmoetingsplekken in de buurt. In 

Deel 2 zijn de jongerenvoorzieningen aan de beurt. 
 

 
2.1 Klopvaart en Vechtzoom 
 

Informele speelruimte 

Overdag is er voldoende informele speelruimte. Als 's avonds alle auto’s er staan, is er te weinig informele speelruimte 

voor met name de jeugd. De ambitie voor de informele speelruimte is: 

* er is struin- en speelgroen langs de Klopdijk, bij Fort De Klop en in Park Vechtzoom 

* er is een duidelijke routing naar formele speelplekken 

* veilige routes voor jeugd naar parken 

* een goede verbinding met het speelbos (Gagelbos) en de drie forten in de wijk  

* kindervriendelijker buurten (leefbaarheid, groen, speelprikkels, ruimte voor spelen op de stoepen beter 

 benutten) 

 

Informeel 

 

 

Stoepen 

 

Pleinen 

 

Parken 

 

Straten 

 

Bosjes 

 

Veldjes 

 

Tuinen  

 

Water 

0 t/m 5 + - Nvt + +/- + +/- Nvt- 

6 t/m 11 + +/- +/- + +/- +/- - +/-- 

 

 
Formele speelruimte 

In totaal zijn voor beide doelgroepen in de huidige situatie 23 speelplekken aanwezig, variërend in grootte en 

inrichting. Gemiddeld moeten 43 kinderen en jeugdigen een plek delen. In de huidige situatie staan er op 18 plekken 

voorzieningen voor kinderen en  op 17 plekken voor jeugd. 

 

 Speelplekken Kinderen 

 huidig Utrechtse norm advies OBB aantal dichtheid 

Totaal/gemiddeld 23 17 22 1.002 4 

Geschikt voor 0 t/m 5  18 17 17 511 4,1 

Geschikt voor 6 t/m 11 17 7 13 491 3,9 

 

Gelet op het wenselijke basisvoorzieningenniveau zouden er minimaal 17 plekken moeten zijn voor de kinderen, 

waarvan 7 mede geschikt voor de jeugd. 
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Er is een overschot aan speelplekken voor de jeugd. Dit komt met name door de opsplitsing en sport en 

speelmogelijkheden voor hen. Ze sporten op de plekken voor de jongeren en hun toestellen staan verspreid over alle 

speelplekjes. Daardoor is er een dubbel aantal plekken voor hen aanwezig. In principe is met een kleine verschuiving in 

spreiding een duurzame dekking realiseerbaar. 

De ambitie voor de formele speelruimte is: 

* een verbetering van spreiding door het opheffen van enkele plekken en realiseren van enkele plekken, 

 waaronder twee trapveldjes voor jeugd tot 9 jaar 

* inrichting van enkele voorzieningen kan even wat minder door lagere kinderaantallen (omgeving 

 Zuidpooldreef en omgeving flats ten noorden Amazonedreef) 

* op plekken specifiek voor kinderen komen geen toestellen meer voor voor de jeugd, in plaats daarvan worden 

 voor de jeugd 7 van de 13 plekken specifiek aangewezen en daar een uitdagende inrichting voor hen 

 gemaakt, zodat ze daar heen gaan om samen te spelen 

* waar nieuwbouw plaatsvindt wordt aanvullende speelruimte aangeboden 

* er zijn geen nieuwe schoolpleinen nodig als extra speelruimte in deze wijk; daar waar schoolpleinen openbaar 

 toegankelijk zijn wordt er naar gestreefd dit zo te houden. 

 

 
2.2 Zambesi- en Tigrisdreef 
 

Informele speelruimte 
 

Er is in het Zambesi- en Tigrisdreefgebied voldoende informele ruimte. Belangrijk hierin zijn de speelstraten die de 

versnippering van de buurt tegengaan en het speelbereik voor kinderen en jeugd enorm vergroten en tevens Park de 

Gagel voor de jeugd goed bereikbaar maken. De ambitie t.a.v. de informele speelruimte is: 

* er is een veilige en duidelijke routing naar Park de Gagel en (in de toekomst) Gagelbos; activiteiten 

 ondersteunen het gebruik 

* in Park De Gagel is struin-, pluk- en speelgroen aanwezig en er is een goede waterspeelplek 

 

 

Informeel 

 

 

Stoepen 

 

Pleinen 

 

Parken 

 

Straten 

 

Bosjes 

 

Veldjes 

 

Tuinen  

 

Water 

0 t/m 5 + + Nvt + +/- +/- - Nvt- 

6 t/m 11 + +/- ++ +/- + + -- -- 

 

Formele speelplekken 
 

In totaal zijn voor beide doelgroepen in de huidige situatie 25  speelplekken aanwezig, variërend in grootte en 

inrichting. Gemiddeld moeten 68 kinderen en jeugdigen een plek delen. In de huidige situatie staan er op 19 plekken 

voorzieningen voor kinderen en op 23 plekken voor jeugd. 

 

 Speelplekken Kinderen 

 huidig Utrechtse norm advies OBB aantal dichtheid 

Totaal/gemiddeld 25 32 23 1.721 8,6 

Geschikt voor 0 t/m 5  19 32 18 982 10,4 

Geschikt voor 6 t/m 11 23 10 16 739 7,9 

 

Gelet op het wenselijke basisvoorzieningenniveau zouden er minimaal 32 plekken moeten zijn voor de kinderen, 

waarvan 10 mede geschikt voor de jeugd. De Utrechtse norm van 32 speelplekken is ruimtelijk onmogelijk. In dit deel 

van de wijk is het praktischer om een dekkende spreiding aan te bieden met een 'zwaardere' inrichting, afgestemd op  
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een hogere gebruiksdruk. Dit kan door meer speelfuncties op de plek aan te bieden en ook goed te kijken naar de 

bespeelbaarheid/kindvriendelijkheid van de gehele openbare ruimte. De zeer hoge kinderdichtheid duidt op een 

compacte bouw. Bijna ieder kind kan op dit moment dan ook binnen een straal van 100 meter van huis een speelplek 

vinden. 

De ambitie voor de formele speelruimte is: 

* door de spreiding te completeren en enkele nieuwe plekken aan te wijzen wordt met 18 plekken een complete  

 plekdekking voor kinderen gerealiseerd 

* bij (her)inrichting van de plekken wordt rekening gehouden met de hoge gebruiksdruk 

* op plekken specifiek voor kinderen zijn geen speeltoestellen meer voor de jeugd; in plaats daarvan worden 

 tien van de zestien plekken specifiek aangewezen voor de jeugd en wordt daar een uitdagende inrichting voor 

 hen gemaakt: op 5 locaties sport en op 5 locaties uitdagende speelvoorzieningen. 

* groei van de groep jeugdigen wordt met bestaande speelruimte (16 plekken) opgevangen 

* speeltuin De Gagel is nodig als speelruimte in deze wijk; daarom is deze (los van  de aanwezigheid van 

 Cumulus) full time open gesteld 

* waar nieuwbouw plaatsvindt wordt aanvullende speelruimte gerealiseerd 

* schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk 

 
 
2.3 Zamenhofdreef en Neckardreef 
 

Informele speelruimte 
 

Er is ruim voldoende informele speelruimte in deze wijk. Belangrijk zijn de stoepen en groene veldjes tussen de flats en 

woningen. De ambities t.a.v. de informele speelruimte zijn: 

* er is sport-, struin- en huttenbouwgroen in Park de Watertoren en rondom twee speelplekken per speelbuurt 

- er is een aantrekkelijk wandelrondje/kindlint door de buurt, voorzien van duidelijke routing en rust- en 

ontmoetingspunten waarin het winkelcentrum, Park de Watertoren en enkele grotere speelplekken zijn opgenomen 

*  er is een duidelijke en veilige route van alle buurten naar Park de Watertoren met een veilige oversteek van 

barrières 

* de stoepen zijn meer bespeelbaar voor kinderen (geen toestellen maar speelprikkels) 

 

 

Informeel 

 

 

Stoepen 

 

Pleinen 

 

Parken 

 

Straten 

 

Bosjes 

 

Veldjes 

 

Tuinen  

 

Water 

0 t/m 5 ++ + Nvt + + ++ +/- Nvt- 

6 t/m 11 ++ + + + ++ ++ - +/- 

 

Formele speelplekken 
 

In totaal zijn voor beide doelgroepen in de huidige situatie 17 speelplekken  aanwezig, variërend in grootte en 

inrichting. Gemiddeld moeten 48 kinderen en jeugdigen een plek delen. In de huidige situatie staan er op 11 plekken 

voorzieningen voor kinderen en op 12 plekken voor jeugd. 

 

 Speelplekken Kinderen 

 huidig Utrechtse norm advies OBB aantal dichtheid 

Totaal/gemiddeld 17 15 14 824 4,4 

Geschikt voor 0 t/m 5  11 15 12 468 5,1 

Geschikt voor 6 t/m 11 12 5 10 356 3,9 
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Gelet op het wenselijke basisvoorzieningenniveau zouden er minimaal 15 plekken moeten zijn voor de kinderen, 

waarvan 5 mede geschikt voor de jeugd. Daarbij moet rekening worden gehouden met een kleinere toename van het 

aantal jeugdigen. Verdubbeling van het aantal plekken voor de jeugd ligt in de rede omdat de sportvoorzieningen 

gedeeld moeten worden met de jongeren en de speelvoorzieningen (elders) met de kinderen. 

De ambities voor de formele speelplekken zijn als volgt 

* de spreiding is met 12 plekken is met 12 plekken optimaal voor de kinderen door enkele nieuwe plekken te 

 realiseren en enkele oude plekken om te vormen naar een andere leeftijdsgroep of informele speelruimte 

* bij inrichting van speelplekken voor kinderen voor kinderen wordt op drie centrale plekken rekening 

 gehouden met een iets hogere gebruiksdruk 

* op plekken specifiek voor kinderen zijn geen toestellen meer voor de jeugd; in plaats daarvan worden voor de 

 jeugd 10 plekken specifiek aangewezen en daar een uitdagende inrichting voor hen gemaakt, zodat ze 

 daarheen gaan om samen te spelen en te sporten. Op vijf locaties sport en op vijf locaties uitdagende 

 speelvoorzieningen. 

* in de omgeving van de Van Muylenborchdreef wordt niet met een speelplek, maar met een 'kindlint' (veilige 

 speelroute) invulling gegeven aan speelmogelijkheden 

* de plek van Portaal aan de Lichtenberchdreef vervult een openbare functie 

 

2.4 Taagdreef en wolgadreef 
 

Informele speelruimte 
 

Er is in deze buurten net voldoende informele ruimte buiten de spits, maar te weinig  als alle auto's er staan. Belangrijk 

hierin zijn de stoepen waar de kinderen spelen en de jeugd zich over verplaatst. Er mist vooral struingroen en 

parkgroen. 

De ambities t.a.v. de informele speelruimte zijn: 

* er is struin- en speelgroen aan de randen van de buurten alsmede op/om de grotere plekken met een goede 

 en veilge routing er naartoe 

* er is een duidelijke routing naar formele speelplekken 

* veilige routes voor de jeugd naar Park de Watertoren en speelbos het Gagelbos 

* kindvriendelijker buurten (llefbaarheid, groen, speelprikkels, de ruimte voor spelen op stoepen beter 

 benutten) 

* er wordt onderzocht of in de wijze van parkeren tijdelijke speelruimte is te winnen. 

 

 

Informeel 

 

 

Stoepen 

 

Pleinen 

 

Parken 

 

Straten 

 

Bosjes 

 

Veldjes 

 

Tuinen  

 

Water 

0 t/m 5 ++ Nvt- Nvt - Nvt +/- +/- Nvt- 

6 t/m 11 ++ +/- +/- +/- +/- + - - 

 

Formele speelplekken 

In totaal zijn voor beide doelgroepen in de huidige situatie 30 speelplekken aanwezig, variërend in grootte en 

inrichting. Gemiddeld moeten 40 kinderen en jeugdigen een plek delen. In de huidige situatie staan er op 20 plekken 

voorzieningen voor kinderen en op 20 plekken voor jeugd. 

 

 Speelplekken Kinderen 

 huidig Utrechtse norm advies OBB aantal dichtheid 

Totaal/gemiddeld 30 22 26 1.212 5,8 

Geschikt voor 0 t/m 5  20 22 18 658 6,4 

Geschikt voor 6 t/m 11 20 8 16 554 5,4 
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Gelet op het wenselijke basisvoorzieningenniveau zouden er minimaal 22 plekken moeten zijn voor de kinderen, 

waarvan 8 mede geschikt voor de jeugd. Daarbij moet rekening worden gehouden met een kleine toename van het 

aantal jeugdigen. Verdubbeling van het aantal plekken voor de jeugd ligt in de rede omdat de sportvoorzieningen 

gedeeld moeten worden met jongeren en de speelvoorzieningen (elders) met de kinderen. 

De ambities t.a.v. de formele speelruimte zijn als volgt: 

* de spreiding is met 18 plekken optimaal voor de kinderen door enkele nieuwe plekken te realiseren en enkele 

 oude plekken om te vormen naar een andere leeftijdsgroep of informele speelruimte 

* in de omgeving van de Wolgadreef zeven speelplekken omvormen naar een kindlint door de buurt, met 

 routing naar formele speelplekken 

* op plekken specifiek voor kinderen zijn geen toestellen meer voor de jeugd. In plaats daarvan worden voor de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jeugd 16 plekken specifiek aangewezen en daar een uitdagende inrichting voor hen gemaakt zodat ze daar 

 heen gaan om samen te spelen en te sporten. Op 8 locaties sport en op 8 locaties uitdagende 

 speelvoorzieningen. 
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3. Ambities - deel II: jongeren 
 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen de ambitie in het aanbod aan formele 

speelplekken voor jongeren (12-18 jaar). De ambitie is gebaseerd op: de Utrechtse 

norm (zie pagina 4). Hierna wordt de ambitie t.a.v. formele sport- en 

ontmoetingsruimte weergegeven voor geheel Overvecht met af en toe een verwijzing 

naar een buurtspecifieke situatie. 

 
3.1 Visie 

Bij jongeren gaat het niet meer om spelen, maar sport en ontmoeting. Het informele spelen is het ontmoeten op straat 

geworden. Hiervoor kiezen de jongeren zelf hun plek uit en maken ze gebruik van aanwezige zit- en 

ontmoetingsaanleidingen die daar al dan niet specifiek voor zijn aangebracht. Het formele sporten en ontmoeten 

gebeurt op de formele sportplekken, waarvan er veel zijn in Overvecht. 

Jongeren kunnen en mogen zelfstandig verder van huis. De ligging van de voorzieningen kan dan ook wat verder weg 

zijn, maar ook jongeren hebben graag plekken in hun eigen wijk of zelfs buurt, waar ze vlak voor of na het eten wat 

kunnen sporten en ontmoeten. Dit pleit voor een goede spreiding van voorzieningen over de buurten waar de jongeren 

wonen.  

3.2 Aantallen jongeren 

 

Door te zorgen voor voldoende en goede spreiding van deze voorzieningen over de buurten waar de jongeren wonen, 

ontstaat er een natuurlijke spreiding van jongeren over de wijken en buurten. Er zijn op dit moment circa 2.200 

jongeren van 12 tot en met 18 jaar in Utrecht Overvecht. Dit aantal zal de komende jaren toenemen naar circa 2.900 

jongeren. Deze prognoses zijn gebaseerd op toename door herstructurering van wooneenheden en een doorstroming 

van jongeren naar oudere leeftijdsgroepen. Maar in sommige buurten verhuizen de gezinnen voordat het zover is. 

Monitoring hiervan kan problemen in de toekomst voorkomen. 

 

 

3.3 Sport- en ontmoetingsplekken 

Over het algemeen zijn er genoeg informele ontmoetingsmogelijkheden in alle delen van Overvecht. Ze zijn te vinden 

langs de verschillende ontsluitingswegen, in de groengebieden en in de buurtjes op de verkeersluwe straten, de 

binnenterreinen en stoepen. Soms veroorzaakt dit overlast. Daarom blijft dit een belangrijk aandachtspunt voor de wijk. 

Niet alle groepen in Overvecht zijn even goed in beeld. Goed zicht op plekken voor jeugd en jongeren is daarom 

noodzakelijk. 

 

Uit de inventarisatie blijkt dat er 30 sportplekken en trapvelden zijn waarvan de jongeren gebruik kunnen maken. Er is 

weliswaar kwantitatief gezien voldoende aanbod in de vorm van trapveldjes en andere sportvoorzieningen, maar 

kwalitatief gezien sluit het aanbod niet aan. De inrichting is te beperkt of de ligging te dicht op de woningen. In bijna 

alle gevallen moeten de jongeren de plek delen met de jeugd. Van deze 30 plekken zijn er zeker 9 plekken zo ver van 

de woningen dat ze als potentiële overloopplek geschikt zijn. 

 

 

 

Typologie plekken voor jongeren: 

• Groetplek: informeel, kort samenkomen, deze plek vinden jongeren zelf, geen specifieke inrichting 

• Kletsplek: informeel, voor kleine groepjes, zijn vaak ook al van nature aanwezig, bankjes, muurtjes 

• Zitplek: informeel of formeel, afspreken, praten, activiteiten, hebben een inrichting die ze herkenbaar 

maakt als plek voor jongeren, bij voorkeur in combinatie met sportplek 

• Sportplek: formeel ingericht om te sporten 

• Overloopplek: formeel (JOPS), om groepen naar te verwijzen, op afstand van woningen en robuuste 

inrichting 
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Voorzieningen nodig Nu Over 5 tot 10 jaar 

No Problem 4 5 

Stay Around  29 33 

Sportplek/Playground 22 25 

What's Up 44 49 

Kiss & Greet 73 82 

 

(Kiss & Greet zijn de van nature aanwezige informele ontmoetingsplekken, What's Up zijn de eenvoudige zit- en 

kletsplekken en Stay Around zijn de meer formele ontmoetingsplekken, Playground zijn de sportplekken en No Problem 

zijn de overloopplekken. 
 

3.4 Sportplekken in Overvecht 

Gezien het aantal jongeren zouden er op dit moment in totaal 4 No Problem-plekken moeten zijn, waar 's zomers ook 

na 22.00 uur kan worden gesport en ontmoet. In totaal zouden er 22 sportplekken moeten zijn met daarbij een Stay 

Aroundplek, en los daarvan nog circa 7 zitplekken. Verspreid over de wijk zijn verder circa 44 locaties nodig met een 

bankje of een muurtje waar kleine groepjes jongeren even met elkaar kunnen kletsen en de laatste nieuwtjes 

uitwisselen. Circa 50% van het ontmoeten regelt zichzelf. Deze 73 groetplekken zijn van nature aanwezig in Overvecht. 

Belangrijke ruimten zijn vooral de voorzieningen rondom de buurten in de grote groenstroken en daarnaast de 

voorzieningen in de parken. Daarnaast zijn de kleine winkelcentra al dan niet gewenst vaak trefplekken voor jongeren.  

 

Evident aandachtspunt is dat een deel van deze plekken gedeeld moet worden met de jeugd. Dat geldt niet altijd voor 

de "groetplekken" in groenstroken en parken, wat soms voor gebruiksconflicten zorgt. 

Ambitie voor de sport- en ontmoetingsruimte voor jongeren is: 

- sportplekken in de buurt meer voor de jeugd, en rondom de buurt en in parken meer voor de jongeren 

- in overleg met jongeren en professionals acht  bestaande plekken aanwijzen, verspreid over de wijk, specifiek 

 voor jongeren, die ze niet hoeven te delen met de jeugd, hierop inrichting afstemmen 

- op negen plekken ver genoeg van de woningen een ontmoetingsvoorziening aanbieden; deze moeten zodanig 

 worden vormgegeven dat zicht op wat de jeugd doet mogelijk blijft. 

- het realiseren van mogelijkheden tot hangen wordt afgeraden; voorkeur voor sportplekken 

- de inrichting van sportvoorzieningen moet multifunctioneler en minder jongerengericht, waarbij rekening 

 gehouden wordt met vrouwelijke en volwassen gebruikers (recreanten) Ook valt te denken aan een 

 vriendelijker en groener uiterlijk; 

- zorgen voor Stay Aroundplekken op de bestaande 22 sportplekken; 

- met betrekking tot de Stay Aroundplekken een pilotproject draaien. Samen met jongeren de komende tien jaar 

 drie van deze plekken aanwijzen en inrichten, met name met meidengroepen 
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4. Tot slot 
 

 

 

4.1 Algemeen 

Ons college staat een stad voor ogen waar kinderen naar hartenlust buiten kunnen 

spelen en waar jongeren elkaar buiten kunnen ontmoeten. In het Collegeprogramma 

staat deze ambitie uitdrukkelijk genoemd. Om deze ambitie concreet te maken hebben 

wij in 2009 met de speelruimtenota 'Geef Jeugd de Ruimte' dit uitgewerkt tot de zgn. 

'Utrechtse norm'. Tevens hebben wij besloten om voor alle wijken een 

wijkspeelruimtekader op te stellen. 

Wil de nota ‘Ruimte voor de jeugd!’ echt impact hebben, dan moet er stadbreed meer 

aandacht voor speelruimte komen in Utrecht. Het delen van kennis omtrent 

speelonderwerpen op stedelijk niveau kan bijdragen aan een kindvriendelijker 

inrichting. Het behoeftegericht werken is daarbij een aandachtspunt, echter lang niet 

altijd is de wens van de bewoners de beste speelontwikkeling. 

Door het intersectorale karakter, de veiligheidswetgeving (WAS) en de zeer 

uiteenlopende wensen en klachten van bewoners zijn beleid en beheer t.a.v. 

speelvoorzieningen complexer dan in eerste instantie lijkt.  Daarnaast worden 

beheerders geconfronteerd met beperkte middelen en met verhevigde 

overlastperceptie in de omgeving van lawaai makende kinderen en hangjongeren. 

In de beheertaak ligt in de komende jaren dan ook een grote uitdaging. 

Aangezien er naar verwachting weinig aanvullende investeringsmiddelen beschikbaar 

komen, zal de realisering van de plannen grotendeels via de 

instandhoudingsbudgetten plaats moeten vinden. Extra reden om de beschikbare 

middelen effectief in te zetten en planmatig om te gaan met de aanwezige 

speelruimte. 

Het is gangbare praktijk dat bewoners verzoeken voor speelruimte of speeltoestellen 

doen ten laste van het leefbaarheidsbudget.  

Met de kanttekening dat het LBB als financieringsbron primair dient voor 

bewonersinitiatieven om de leefbaarheid te vergroten Gelet op de bezuinigingen, als 

gevolg waarvan ook dit budget onder druk staat is dit wijkspeelruimtekader een 

instrument om aanvragen uit het LBB strikter te toetsen. 
 

 

4.2 Overvecht 

De analyse van de actuele speelsituatie in de wijk Overvecht heeft een aantal leemtes aangetoond: 

Klopvaart en vechtzoom 

In dit deel van de wijk is een overschot aan speelplekken voor de oudere kinderen. Dit komt met name door de 

opsplitsing en sport en speelmogelijkheden voor hen. Ze sporten op de plekken voor de jongeren en hun toestellen  

 

 

 

 

 

 



Maatschappelijke Ontwikkeling 

Geef jeugd de ruimte! in Overvecht - Gemeente Utrecht, juni 2013 
 18 

 

 

 

 

 

 

staan verspreid over alle speelplekjes. Daardoor is er een dubbel aantal plekken voor hen aanwezig.  

Met een kleine verschuiving in spreiding is een duurzame dekking realiseerbaar. 

Zambesi- en Tigrisdreef 

In dit deel van de wijk is het praktischer om een dekkende spreiding aan te bieden met een 'zwaardere' inrichting, 

afgestemd op een hogere gebruiksdruk. Dit kan door meer speelfuncties op de plek aan te bieden en ook goed te 

kijken naar de bespeelbaarheid/kindvriendelijkheid van de gehele openbare ruimte. 

Zamenhofdreef en Neckardreef 

Verdubbeling van het aantal plekken voor de jeugd ligt in dit deel van de wijk in de rede omdat de sportvoorzieningen 

moeten worden gedeeld met de jongeren en de speelvoorzieningen (elders) met de kinderen. 

Taagdreef en Wolgadreef 

Ook hier ligt verdubbeling van het aantal plekken voor de jeugd in de rede omdat de sportvoorzieningen moeten 

worden gedeeld met jongeren en de speelvoorzieningen (elders) met de kinderen. 

Jongeren 

Kwantitatief gezien is er voldoende aanbod in de vorm van trapveldjes en andere sportvoorzieningen, maar kwalitatief 

gezien sluit het aanbod niet steeds aan. De inrichting is te beperkt of de ligging te dicht op de woningen. In bijna alle 

gevallen moeten de jongeren de plek delen met de jeugd. 

Herstructureringswerkzaamheden in de wijk Overvecht zijn volop gaande. Daarnaast loopt de uitvoering van het 

wijkactieplan en spelen er allerhande wijkgroenontwikkelingen. Ook verder is de openbare ruimte voortdurend in 

verandering. 

In aansluiting op al deze ontwikkelingen liggen er dus volop kansen om meer en goede speel- en verblijfsruimte voor 

de jeugd te realiseren. 
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5. Bijlagen 
 

 

 

Bijlage A. Ingeplotte kaart van de wijk (bron: OBB Ingenieursbureau) 
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