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Speelruimteonderzoek 
Dit rapport is het resultaat van een uitgebreid speelruimteonderzoek in de gemeente 
Hillegom dat tussen maart en april 2019 is uitgevoerd door bureau Speelplan. Tezamen 
met uitgangspunten uit de speelruimteplannen van Hillegom (2003), Lisse (2013) en 
Teylingen (2015) vormt dit onderzoek de basis voor de herijking van het speelruimteplan 
voor de gemeente Hillegom. Behalve een veldinventarisatie van alle speelplekken 
wordt een uitgebreid participatietraject doorlopen waarbij bewoners en ketenpartners 
in Hillegom meedenken over de speelruimte. 

De informatie in deze rapportage is gebaseerd op bevindingen gedurende de 
onderzoeksperiode en is zodoende een momentopname. Hierdoor kan een bevinding 
in het rapport afwijken van de huidige situatie.  Daarnaast is het van belang te 
onderstrepen dat er, ondanks criteria per thema, altijd sprake blijft van een zekere 
subjectiviteit en mogelijk relevante achtergrondinformatie niet altijd bekend is.

Beleidsuitgangspunten
Punten uit de verschillende speelruimteplannen van de gemeente HLT samen waar in 
het  speelruimteonderzoek aandacht aan wordt besteed:
• Aanbod de gemeente is verantwoordelijk voor een goede dekking en spreiding 

van speelplekken. Samenwerking met woningstichting, speeltuinverenigingen en 
scholen is aanbevolen.

• Uitdaging aanbieden per leeftijdscategorie. Alleen combineren van leeftijden als er 
voldoende ruimte is.

• Diversiteit extra aandacht wordt besteed aan variatie van spelvormen (informele 
en formele speelruimte). Hierbij is het belangrijk de gehele openbare ruimte als 
informele speelruimte te bekijken. Zo wordt er een diverser aanbod gecreëerd met 
meer speelmogelijkheden tegen geringere kosten. Ook bij herinrichting van formele 
speelplekken kan per buurt en wijk gekeken worden naar verschillen in het aanbod 
onderling. Door elke speelplek een eigen identiteit en speelwaarde te geven wordt 
er variatie gecreëerd in een gebied. Om beweging in het gebied te stimuleren kan 
dan extra aandacht besteed worden aan speelroutes en veilige oversteekpunten 
tussen speelplekken.

• Inclusiviteit de bespeelbaarheid van speelplekken voor kinderen met een beperking 

wordt bekeken. De belangrijkste speelplekken dienen toegankelijk en uitdagend te 
zijn voor mensen met een beperking met extra aandacht aan specifieke inrichting 
van speelplekken die voor de hele regio van belang zijn.

• Participatie van gebruikers en omwonenden bij ontwerp, inrichting en dagelijks 
onderhoud. De gemeente faciliteert. De wijkregisseur vormt het aanspreekpunt 
voor initiatieven en klachten.   

• Jeugd hangplekken kunnen op locaties gecreëerd worden waar deze geen overlast 
veroorzaken. Deze locaties worden ingericht met gratis breedband wifi met 
een beperkt bereik. De plekken zijn verplaatsbaar al naargelang de behoefte. 
Inrichting wordt voornamelijk door de jongeren zelf gedaan, ondersteund door 
jongerenwerkers.

Veldinventarisatie 
Het doel van de veldinventarisatie is het in beeld brengen van de huidige bespeelbaarheid 
van de openbare ruimte. Hierbij wordt zowel gekeken naar de kwaliteit van formeel 
aangewezen speelplekken, als naar de bespeelbaarheid van het overige publiek domein: 
de informele speelruimte. Behalve dat hierover een kwaliteitsoordeel wordt geveld, 
dient de inventarisatie ook om de speelruimte te kwantificeren. Hoeveel speelplekken 
zijn er? Hoe liggen ze verdeeld over de gemeente? Welke hoofdfunctie hebben de 
speelplekken en op welke doelgroep richten deze zich? 

Naast de formele en informele speelruimte is bij de veldinventarisatie ook gekeken naar  
schoolpleinen, sportvoorzieningen en speeltuinverenigingen. Deze plekken voorzien 
ook in de behoefte naar speelruimte. Door deze plekken in beeld te brengen kan hun 
rol bepaald worden t.o.v. de speel- en sportvoorzieningen die de gemeente beheert. 

Tijdens de veldinventarisatie is extra aandacht geschonken aan initiatieven die vanuit 
betrokkenen worden genomen. Zo is aangegeven of bewoners zelf de openbare ruimte 
inrichten, beheren of onderhouden.

Toelichting onderzoek1
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Stijl van de speelplek
In het fotoboek worden de speelplekken geclassificeerd aan de hand van symbolen. Er 
wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen om het karakter van de speelplek te 
verbeelden. Een combinatie van vormen is mogelijk.

Differentiatie in aanbod van spel is niet alleen belangrijk op de locatie, maar ook in 
de buurt/wijk of gemeente. Het is wenselijk dat binnen een wijk verschillende types 
speelplekken voorkomen, maar ook dat deze speelplekken de verschillende doel-
groepen aanspreken en een grote verscheidenheid aan speelfuncties aanbieden. De 
diversiteit zorgt ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden geprikkeld en uitge-
daagd worden om meer gebruik te maken van de formele speelruimte in hun buurt. 

Onderverdeling in leeftijden
Tijdens de veldinventarisatie 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 
aan de bij die leeftijd behorende speelwaarden. Bij het toewijzen van een beoogde 
doelgroep wordt gekeken naar het huidige aanbod op de speelplek. Bij sportplekken 
wordt aanvullend ook gekeken worden naar de beschikbare ruimte en de ligging in de 
woonomgeving. In tabel 1 zijn de formele speelvormen opgenomen die relevant zijn 
voor de verschillende doelgroepen. 

In dit fotoboek wordt onderscheid gemaakt in vier leeftijdsgroepen: 0-4 jaar, 5-9 jaar, 
10-14 jaar en 15-18 jaar. Op een speelplek kunnen meerdere doelgroepen bediend 
worden. In het fotoboek worden deze per speelplek linksbovenin weergegeven door de 
volgende aanduiding:

Bereik van de speelplek
Onderscheid wordt daarnaast gemaakt tussen blok-, buurt- en wijkplekken:
• De blokplek is vooral ingericht voor de direct omwonenden, vaak met beperkt in 

aanbod en omvang. De plekken liggen vaak beschut in de woonomgeving en dicht 
op de woningen zodat goede sociale controle mogelijk is.

• De buurtplek is een centrale plek in de buurt met een belangrijke ontmoetingsfunctie 
en een meer uitgebreid en uitdagender aanbod. Er is vaak een combinatie van spel 
en sport te vinden en vaak wordt een bredere doelgroep (5-14 jaar) bediend. Een 
buurtplek trekt kinderen uit de gehele buurt.

• De wijkplek is een buurtplek die door een onderscheidende ligging of inrichting 
(skatepark/cruyffcourt) een buurt- of zelfs wijkoverstijgende functie heeft. Hier 
wordt tenminste de doelgroep 10-19 jaar bediend en is sprake van een uitdagend 
en multifunctioneel sportaanbod al dan niet aangevuld met speeltoestellen.

traditioneel
gestructureerd regelspel met 
(kunstmatige) ondergronden 
en speeltoestellen

pleintje
verharde speelplek waarbij 
speelwaarde wordt aangeboden 
in bewust aangebrachte 
speelaanleidingen

natuurlijk (ravotplek)
minder gestructureerd spel 
met en in het groen, zand en/
of rondom water

sport
hoofdfunctie spelend sporten: 
tennis, voetbal, korfbal, basketbal, 
skaten etc.

4
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Analyse formele speelruimte
Per formele speelplek wordt expliciet gelet op vijf thema’s: 
• situering: ligging, zichtbaarheid, beschutting, toegankelijkheid
• gebruik: aantrekkelijke vormgeving, thema/kleur/niveauverschillen,    
 gebruikerssporen, betrokken buurt
• functionele waarde: speelwaarde, functionaliteit, vrije ruimte, bespeelbaarheid,  
 diversiteit
• huidige staat: onderhoud, beeldkwaliteit, veiligheid

Situering 
Bij een goede situering van een speelplek zijn diverse aspecten van belang. Een speelplek 
moet ten eerste veilig zijn, hierbij geldt zowel een sociale veiligheid als de fysieke 
veiligheid. Sociale veiligheid kan gecreëerd worden door mogelijkheid tot toezicht en 
overzicht op de plek zelf en vanaf de woonomgeving rondom de locatie. Fysieke veiligheid 
op een locatie wordt gewaarborgd door het zorgen voor een veilige verkeerssituatie: 
het verkeer is waarneembaar en er zijn indien nodig verkeersremmende maatregelen.

Verder moet de locatie kinderen uitnodigen om te komen spelen. Het terrein is 
groot, of juist klein genoeg voor de beoogde doelgroep en geeft bescherming tegen 
weersinvloeden, zoals wind, regen en zon. Deze uitnodiging moet gelden voor iedereen; 
ook voor kinderen met een beperking. De speelplekken moeten daarom zo zijn ingericht 
dat deze ook voor hen goed toegankelijk zijn (meer informatie over toegankelijke 
speelvoorzieningen is te vinden in het Wenkenblad Toegankelijkheid).

Gebruik
Een aantrekkelijke speelplek bevordert gebruik. Hierbij gaat het niet alleen om 
speeltoestellen, maar om de gehele inrichting van een speelplek. Elementen als 
afwisseling in kleur en vorm, het gebruik van een thema en diversiteit in materialen 
van objecten zorgen voor een aantrekkelijk geheel. Ook wordt de speelwaarde van 
een speelplek vergroot door gebruik te maken van afwisseling in ondergronden. 
Met het oog op beheersbaarheid kan hierbij ook gekozen worden voor afwisseling 
in vaste ondergronden, speelse of gekleurde bestratingen of speelaanleidingen in de 
ondergronden. Verder verhogen landschappelijke elementen, zoals hoogteverschillen 
in de vorm van heuvels en (bespeelbaar) groen, de aantrekkelijkheid van een locatie. 

Ook wordt gekeken naar de secundaire voorzieningen, zoals banken en afvalbakken, of 
elementen die een speelplek veiliger maken, zoals verlichting of afscheiding tussen de 
speelplek en de openbare weg. Daarnaast geven gebruikssporen en toevoegingen door 
de omwonenden aan dat de speelplek goed gebruikt wordt.

Functionele waarde
Met het begrip speelkwaliteit geven wij aan dat de speelruimte voor kinderen aanleiding 
en gelegenheid biedt tot spel dat voor hun leeftijd en ontwikkelingsniveau waardevol 
is. Dat stelt dus hoge eisen aan de inrichting van speelplekken. Daarbij gaat het zeker 
niet alleen om speeltoestellen, maar om de gehele inrichting van een speelplek: het 
landschap, de ondergrond, de begroeiing en de directe omgeving kunnen allemaal 
aanleiding zijn tot spel. Goede formele speelruimte biedt aan kinderen: ruimte voor 
fantasie, beweging, exploratie en zelfstandigheid.
Daarnaast kan het zijn dat vormgeving en omgevingsfactoren de mogelijkheid tot 
daadwerkelijk spelen in de weg zit. Dit zij elementen die de functionaliteit bepalen. 

Huidige staat van speelplek
Of er op een speelplek wordt gespeeld hangt ook af van hoe de speelplek erbij ligt. 
De uitstraling van een speelplek wordt beïnvloed door bijvoorbeeld  de aanwezigheid 
van onkruid, mosvorming of andere natuurlijke aanslag op objecten of ondergronden. 
Ook kan er op de speelplek versleten en kapot materiaal aanwezig zijn, hetzij door 
ouderdom, vandalisme of door enthousiast spel en gebruik van kinderen. Verder kan 
gedacht worden aan losliggende verharding, gebreken aan valdempende ondergronden, 
ongemaaid gras en rondzwervend afval die de beeldkwaliteit van een speelplek verlagen. 

Scholen en sportterreinen
Naast formele speelplekken (in het beheer van de gemeente), voldoen ook schoolpleinen 
en sporttereinen in de behoefte aan buitenspelen. Daarom wordt er per buurt ook 
gekeken watvoor rol deze voorzieningen hebben.
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Analyse informele speelruimte
Bij de informele speelruimte wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van 
de buurt om zo de bespeelbaarheid ervan te beoordelen op het gebied van groen, water, 
verharding, speelaanleidingen en de bereikbaarheid van speelvoorzieningen. Hierbij 
wordt niet één score gegeven voor een hele buurt maar meer een beeld geschetst, 
gebruikmakend van foto’s en een korte tekstuele toelichting. 

Groen
Groen in de openbare ruimte heeft de vorm van gras, struiken, bomen enzovoorts. 
Dit groen kan op verschillende manieren bijdragen aan de bespeelbaarheid van de 
woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om verstoppertje of boompje 
verwisselen te spelen of de aanwezigheid van bomen/planten met interessante 
zaden of vruchten, zoals kastanjes, bessen en bramen. Ook hoogteverschillen kunnen 
speelwaarde toevoegen aan een vlak grasveld: over heuvels rennen of juist ervan af 
rollen. Voldoende, toegankelijk en gevarieerd groen heeft een stimulerende werking op 
het bewegingspatroon van bewoners .

Verharding
De verharding in de woonomgeving kan op twee manieren voor extra speelruimte 
zorgen. Ten eerste moet er sprake zijn van voldoende en veilige ruimte (verkeersluwe 
straat, brede stoep). Ten tweede kan deze verharding leuker worden door manier van 
inrichting. Hierbij kan gedacht worden aan afwijkende kleuren en materialen in de 
keuze voor verharding. Negatieve invloed hebben bijvoorbeeld beperkte ruimte of een 
grote parkeerdruk.

Water
Bespeelbaar water kan in de openbare ruimte vele vormen aannemen. Hierbij kan 
gedacht worden aan een fonteintje, een vijver, een sloot of een wadi. Ook kan de 
aanwezigheid van een steiger (al dan niet bij zwemwater) het waterplezier vergroten. 
Hoe dichter het kind, natuurlijk op een veilige manier, bij het water kan komen, hoe 
leuker. Aandachtspunten voor veiligheid zijn onder andere de steilheid van de oever, de 
diepte van het water, de hygiëne van het water en de bodem.  

Speelaanleidingen
Speelaanleidingen zijn elementen in de openbare ruimte die soms expres voor spelen 
zijn geplaatst, bijvoorbeeld speelse kleurige figuren of belijning in het straatoppervlak, 
een hinkelbaan of knikkertegels. Ook kunnen dit elementen zijn die een andere functie 
hebben en toch bespeelbaar zijn. Denk hierbij aan bespeelbaar straatmeubilair, bankjes, 
muurtjes, paaltjes of hoogteverschillen in bestrating 

Bereikbaarheid speelruimte (barrières)
Voor jonge kinderen is het verkeer vaak de belangrijkste barrière. Kinderen tot ongeveer 
6 jaar zijn nog niet in staat om snelheid en afstand goed genoeg in te kunnen schatten 
om te bepalen of zij veilig kunnen oversteken. Erg drukke wegen zijn ook voor oudere 
kinderen een barrière. Een andere belangrijke barrière is water in de vorm van vijvers, 
sloten en weteringen. Vaak gelden er binnen een woonomgeving ook nog andere, 
meer psychologische barrières vaak opgelegd door ouders. Dit kan een duidelijke 
overgang in de omgeving zijn zoals een industrieterrein, grote parkeerplek of zelfs park. 
In de beoordeling van de bespeelbaarheid van de openbare ruimte dient daarom ook 
rekening gehouden te worden met dergelijke barrières. Goede informele speelruimte 
komt dus ook tot uiting in veilige routes die belangrijke plekken voor kinderen met 
elkaar verbinden, rekening houdend met de genoemde barrières. 
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Samenvatting onderzoek

Hillegom bestaat uit 17 buurten. Het meerendeel hiervan zijn woonbuurten. De wonin-
gen variëren van losstaande huizen omgeven door sloten, tot lage appartementenblok-
ken. De gemeente heeft een landelijk karakter met veel groen.

Formele speelruimte
Aantal en type speelplek 
In de gemeente zijn 69 formele speelplekken aanwezig. Hiervan zijn de meeste blok-
plekken, 45 in totaal (65%). Er zijn 19 buurtplekken, 3 plekken alleen voor sport inge-
richt en 2 wijkplekken.

Doelgroepen
Er zijn veel plekken voor kinderen van 0-4 jaar. Kinderen van deze leeftijd hebben 47 
formele plekken om te spelen, waarvan 19 exclusief voor deze doelgroep aantrekkelijk 
zijn.  Het meeste wordt de doelgroep 0-9 bediend (62 plekken). Voor kinderen boven 10 
jaar zijn er 26 formele speelplekken. De helft hiervan zijn meer uitdagende toestellen. 
Tevens bieden 13 van deze plekken sport aan. 

Voor kinderen tot 19 jaar zijn 10 speelplekken aanwezig. Dit zijn allen sportvoorzienin-
gen. Er zijn twee formele hangplekken in de gemeente, beiden liggen op een  goede 
locatie die geen overlast veroorzaakt. Bij deze plekken ligt een sportveld en een skate-
baan (plek 37 en 49). Daarnaast worden ook de plekken 08 en 30 gebruikt door jonge-
ren om te ontmoeten.

Ook oudere mensen kunnen gebruik maken van de openbare ruimte. Er zijn twee speel-
plekken waarbij ook een jeu de boulesbaan ligt. In het Elsbroekpark staan fitnestoestel-
len, waar zowel kleine kinderen als ouderen uit de flats ernaast graag (samen) gebruik 
van maken.

Kleine plekken met hekken en gras komen regelmatig voor bij de formele speelplekken 
in Hillegom. Dit zorgt ervoor dat deze niet toegankelijk zijn voor mensen met een 
beperking. Er zijn daarnaast weinig plekken met speelelementen die geschikt zijn 
voor mensen met een beperking (zoals een mandschommel of een zandbak of 
zandondergrond). 

Speelvormen
Het meerendeel van de plekken is ingericht voor traditioneel spel (64 plekken). Hierbij 
bieden 59 plekken alleen toestellen aan en 10 plekken bieden zowel sport als spel. 4 
plekken zijn enkel op sport gericht. Het sportaanbod betreft voornamelijk voetbal (9 
velden) en basketbal (op 7 plekken). Daarnaast is er één kleine skatevoorziening en zijn 
er fitnestoestellen in het Elsbroek park.

Op 4 plekken zijn er natuurlijke speelaanleidingen aanwezig, zoals natuurlijke parcours 
en heuvels. Een 8 aantal locaties heeft speelaanleidingen op de stoep. Dit zijn 
voornamelijk hinkelbanen en knikkerpotjes. Enkele speeltuinverenigingen hebben een 
verkeersroute.

Beoordeling 
De situering van de meeste speelplekken is voldoende tot goed. In vrijwel alle gevallen 
is een speelplek veilig geplaatst.  Speelplekken die voor jonge kinderen zijn d.m.v. 
een hek, haag of voldoende afstand verwijdert van een weg of water (uitzondering 
is plek 33). Plekken voor jongeren liggen allen op voldoende afstand van woningen 
zodat geluidsoverlast beperkt wordt. Alle speelplekken zijn overzichtelijk en bevatten 
zitmogelijkheden voor ouders om op te letten. Enkele plekken liggen op een niet 
zo wenselijke plek (zoals 06 op parkeerplek). Beschutting is niet altijd aanwezig. 
Toegankelijkheid van het meerendeel van de plekken is beperkt voor mensen met een 
rolstoel, met name omdat veel plekken op gras staan.

Het gebruik van de speelplekken is voldoende tot goed. Een enkele speelplek ligt 
verborgen of heeft een beperkt aanbod (bv. één toestel), waardoor het gebruik minder 
is. Qua variatie in aanbod en uiterlijk van de speelplekken zijn nog verbeteringen 
mogelijk. Verder zijn er weinig sporen aangetroffen van eigen initiatieven van bewoners 
(bouwsels, plantenbakken in de openbare ruimte of eigen speeltoestellen).

De functionele waarde is over het algemeen voldoende. De plekken zijn vaak klein, soms 
is er ruimte om de plek heen die ook gebruikt kan worden. Voor kinderen boven de 5 
jaar is het aanbod beperkt: er is weinig variatie aanwezig per speelplek en tussen de 

2
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speelplekken onderling. Met name speeltuinverenigingen en de combinatie speelplek 
bij een schoolplein zorgt voor de meeste speelvariatie. Hier vind je bijvoorbeeld enkele 
bijzondere toestellen, zoals waterspel en slingerschommels.
De sportvoorzieningen zijn niet allen even gebruiksvriendelijk. Zo zijn doeltjes zonder 
netten (plek 67) of een voetbalveld naast een pad zonder afscheiding minder fijn om 
mee te spelen (plek 67 en 49). Enkele baskets staan los of op het gras (plek 08 en 26). 
Daarnaast is over de hele gemeente de diversiteit van het sportaanbod beperkt.

De staat van de speelplekken is over het algemeen voldoende. Onderhoud aan groen 
is goed, ook zijn ondergronden prima onderhouden en is er geen afval aangetroffen. 
Enkele plekken hebben verouderde toestellen, met name aan de Thorbeckelaan 
(plek 23-25) en in speeltuinvereniging Weerestein (plek 04). Enkele plekken zijn net 
vernieuwd, waarbij vaak ook een speelse valdempende ondergrond is aangebracht in 
verschillende kleuren.

Informele speelruimte 
Groen en water
In de gele gemeente liggen veel speelmogelijkheden in het groen, vaak gecombineerd 
met water:  polders en polderranden met sloten, grote losse (verlaten) groenstukken 
naast en tussen woningen, ontworpen parklandschappen met singels tussen woningen 
en openbare parken. Met name de plekken met bosjes en bomen en water worden 
zichtbaar bespeeld.

In enkele gebieden wordt de groene ruimte ook gebruikt als honden uitlaatplaats (met 
opruimplicht), waardoor deze minder geschikt is als speelruimte. Met name de singels 
in Schilderskwartier, Olympiakwartier, Meer en Dorp en Treslong hebben hiermee te 
maken. Ook in parken is dit het geval, zoals in het Beltpark.

Regelmatig is in de groene ruimte ook een formele speelvoorziening aanwezig. 
Door de combinatie met honden uitlaatplek is er vaak een hek geplaatst rondom de 
formele speelplek (bv. plek 09, 18 en 28). Dit vormt een barrière voor vrij spel tussen 
de gebieden. Deze velden zouden bij een ander bondsbeleid met de speelvoorziening 
verbonden kunnen worden door middel van speelaanleidingen.

Op enkele plekken worden natuurlijk spelen gestimuleerd door speelaanleidingen: een 
natuurlijk parcours gecombineerd met toestellen (speelplek 12 en 62). Het park dat 
aangelegd wordt op X heeft een speelruïne, heuvels en wadi’s.

Verharding
Over het algemeen zijn de straten niet heel breed. Verschillende buurten zijn wel 
autoluw en door de vorm van de stedenbouw ontstaan steegjes en perken, waar goed 
gespeeld wordt. Op diverse plekken zijn skelters, fietsen en stoepkrijt aanwijzingen 
aangetroffen.

Speelaanleidingen op de verharding zijn beperkt aanwezig. Een enkele keer is 
er een hinkelbaan of een knikkerpot geplaatst bij formele speelvoorzieningen. 
Speeltuinverenigingen hebben soms een klein verkeersplein (plek 01 en 46).

Bereikbaarheid
Hillegom is opgebouwd uit  17 buurten. De grenzen van de meeste hiervan bestaan uit 
barrières in de vorm van wegen of water die de kinderen tot 6 jaar niet over durven of 
mogen steken. In het zuiden van Hillegom zijn de meeste wegen best rustig. Een vrijere 
verplaatsing is daar mogelijk voor kinderen.

De verdeling van speelruimte binnen gebieden die te bereiken zijn door (jongere) 
kinderen is over het algemeen goed. Uitzonderingen zijn de buurt in aanbouw 
Ringoevers, waar een goede buurtspeelplek ontbreekt. Ook het Centrum heeft een 
(door de beschikbare ruimte) beperkt aanbod. In de buurt Treslong is vrijwel geen 
snelrijdend verkeer. Daar kunnen de groenstroken en speelplekken verbonden worden 
met een route.

Zeker bij  de buitengebieden van Hillegom zal er door verzorgers meer vrijheid gegeven 
worden aan kinderen om te gaan waar ze willen, daar formele speelvoorzieningen 
verder verspreid liggen en er hierin weinig uitdaging is voor oudere kinderen. Boten en 
bouwsels in het landschap en speeltoestellen in eigen tuin zijn hier bewijs van.
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Scholen en sporttereinen
Speciale voorzieningen zijn speeltuinverenigingen, schoolpleinen en sportverenigingen. 
De speeltuinverenigingen zijn opgenomen in het beheer van de gemeente en vormen 
allen een belangrijke rol in de variatie van het speelaanbod in de buurt waar ze liggen.

In de gemeente liggen 7 scholen. De pleinen van 4 van deze scholen zijn toegankelijk 
na schooltijd. Deze liggen allemaal aangrenzend aan een publieke speelvoorziening 
(De Giraf, De Leerwinkel, De Toermalijn en De Fontein). Deze werkt aanvullend op het 
speelaanbod van het plein, waardoor het schoolplein met de openbare voorziening als 
een volwaardige en diverse buurtplek functioneert. Aan de Olympiaweg lag voorheen 
de Savioschool. Het gebouw wordt nu deels gebruikt door kinderopvang De Theepot. 
Bij behoefte kan overwogen worden het voormalige schoolplein openbaar te maken.

Hillegom heeft 5 sportverenigingen, waar je kunt voetballen, handballen, korfballen, 

tennissen en zwemmen. De grootste voorziening is voetbalvereniging SV Hillegom. 
Alle verenigingen zijn niet openbaar toegankelijk. Bij De Vosse krijgen schoolkinderen 
zwemles en zal het buitenzwembad in de zomer populair zijn. De sportvoorzieningen  
verkeren voor zover zichtbaar in prima staat. Naast sportverenigingen hebben het 
jeugdcentrum (Solution) en de scouting (Tjarda Hillegom) een sport-, ontmoetings- en 
speelfunctie voor de regio. Zowel het jeugdcentrum als de scouting hebben openbare 
voorzieningen (sportveld en speeltoestellen).

Demografische gegevens
In Hillegom wonen 4719 kinderen van 0-19 jaar, dit komt overeen met 21% van de to-
tale bevolking. De verdeling van de leeftijden is tamelijk gelijk: elke leeftijdscategorie 
komt bijna evenveel voor. Zie de cirkeldiagram en tabel 2 voor een verdeling per buurt.

Er zijn enkele buurten die kinderrijker zijn dan anderen: Ringoevers, Vossepolder, Hil-
Buurten Aantal kinderen 0 t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 10 t/m 14 jaar 15 t/m 19 jaar
Brouwerlaankwartier 257 17% 27% 20% 29% 24%
Buitengebied 187 13% 15% 29% 26% 30%
Centrum 246 16% 19% 20% 30% 31%
Hemen 360 23% 28% 23% 23% 26%
Hillegommerbeek 45 27% 22% 22% 27% 29%
Kastelenbuurt 304 25% 15% 22% 26% 37%
Leidsestraat 188 21% 28% 23% 22% 28%
Olympiakwartier 137 10% 20% 22% 28% 31%
Om de Zanderij 373 20% 23% 24% 27% 25%
Oranjebuurt 389 21% 25% 26% 25% 24%
Patrimonium 77 26% 31% 22% 31% 16%
Ringoevers 176 33% 36% 23% 24% 17%
Schilderskwartier 315 24% 22% 27% 27% 24%
Staatsliedenbuurt 304 24% 22% 26% 24% 28%
Treslong 141 17% 14% 22% 29% 35%
Vosselaankwartier 220 24% 18% 24% 29% 30%
Vossepolder 202 33% 26% 28% 26% 20%
Weerestein 390 26% 30% 24% 21% 25%
Wendes 393 24% 20% 26% 27% 27%
Totaal aantal kinderen per leeftijd 23% 24% 26% 27%

Tabel 2 - Samenstelling bevolking Hillegom (kinderen per buurt)
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Hemen 360 23% 28% 23% 23% 26%
Hillegommerbeek 45 27% 22% 22% 27% 29%
Kastelenbuurt 304 25% 15% 22% 26% 37%
Leidsestraat 188 21% 28% 23% 22% 28%
Olympiakwartier 137 10% 20% 22% 28% 31%
Om de Zanderij 373 20% 23% 24% 27% 25%
Oranjebuurt 389 21% 25% 26% 25% 24%
Patrimonium 77 26% 31% 22% 31% 16%
Ringoevers 176 33% 36% 23% 24% 17%
Schilderskwartier 315 24% 22% 27% 27% 24%
Staatsliedenbuurt 304 24% 22% 26% 24% 28%
Treslong 141 17% 14% 22% 29% 35%
Vosselaankwartier 220 24% 18% 24% 29% 30%
Vossepolder 202 33% 26% 28% 26% 20%
Weerestein 390 26% 30% 24% 21% 25%
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legommerbeek, Patrimonium en Weerestein. In enkele buurten zijn dit voornamelijk 
oudere kinderen van 10-19 jaar (Vossepolder en Hillegommerbeek). In de nieuwbouw  
buurt Ringoevers vestigen zich echter voornamelijk jonge gezinnen (van 0-9 jaar). Ook 
de kleine woningen en nieuwbouwhuizen in de buurten Patrimonium en Weerestein 
worden bewoond door relatief veel jonge kinderen. In deze buurten in het leuk spe-
len voor de jongere kinderen, zowel op de speelplekken als in de autoluwe straten en 
groengebieden. Op termijn zou het creëren van enkele ruime plekken in deze buurten 
met bijvoorbeeld sportvoorzieningen, een oplossing zijn voor de ouder wordende kin-
deren. Bijvoorbeeld in Vossepolder als de open vlakte verdwijnt.

Buurten waar juist minder kinderen staan ingeschreven: Olympiakwartier, Buitenge-
bied, Centrum en Treslong. In deze buurten zijn het meerendeel van de kinderen ouder. 
Met name in Treslong (en de Kastelenbuurt) gaat de leeftijd omhoog, gemiddeld 65% 
van de kinderen is daar boven de 10 jaar. 
De buitenruimte in deze buurten zijn niet erg aantrekkelijk voor deze leeftijdsgroep. Wil 
deze groep oudere kinderen hangen, dan zijn er in deze buurten wel voldoende open 
ruimtes waar zij zich kunnen afzonderen. 

Conclusie speelaanbod in Hillegom
Het formele sport- en speelaanbod is goed vertegenwoordigd in Hillegom. Met name 
de hoeveelheid plekken is opmerkelijk. Binnen dit aanbod is echter wel verbetering mo-
gelijk. De diversiteit aan speelmogelijkheden vormt een aandachtspunt. Veel plekken 
zijn klein en ingericht voor jonge kinderen. Door bij herinrichting op verschillende klei-
nere plekken andere toestellen voor de leeftijd 5-14 jaar aan te bieden kan er toch vol-
doende variatie en uitdaging bestaan in een gebied. Op enkele van de kleine locaties is 
ruimte aanwezig rond de plek. Door deze in te richten met  meer uitdagende toestellen 
of speelaanleidingen (in het groen) wordt het gebruik van de ruimte gestimuleerd en 
een plek gecreëerd waar de hele buurt terecht kan. Voor variatie kan ook meer ingezet 
worden op andere speelvormen, zoals een speelpleintje of ravotplek. Voor deze laat-
ste maatregelen is een ander hondenuitlaatbeleid waarschijnlijk noodzakelijk. Voor de 
financiële haalbaarheid van deze maatregelen is het mogelijk enkele slecht gebruikte 
blokplekken op te heffen. De exacte behoefte aan speelmogelijkheden voor de leeftijd 
5-14 jaar kan het beste onderzocht worden voordat ingrepen worden gedaan. Dit is 

tevens wenselijk te onderzoeken omdat de aanwezige speeltuinverenigingen, sportver-
enigingen, schoolpleinen en openbaar bespeelbaar groen wellicht al voldoende uitda-
ging bieden voor deze groep.

Voor mensen met een beperking zijn veel speelplekken ontoegankelijk. Onderzoek met 
de doelgroep naar de specifieke plekken die aangepast moeten worden is wenselijk 
voordat ingrepen worden gedaan.

Het aanbod voor de leeftijd 10-19 kan ook verbeterd worden. Met name sporten is voor 
deze leeftijd interessant. De huidige sportplekken kunnen met kleine ingrepen bespeel-
baarder gemaakt worden en er kan overwogen worden andere soorten sport aan te 
bieden in de openbare ruimte (zoals volleyball, hockey of een crossbaan). 

De hoeveelheid en variatie aan informele speelruimte in het groen is groot in Hillegom.  
Met name oudere kinderen kunnen hier zelfstandig gebruik van maken. Daarom is de 
behoefte aan formele speelvoorzieningen voor deze kinderen wellicht minder. Niet alle 
groene ruimte is even bespeelbaar, daar veel gebieden gedeeld worden met honden. 
Als er lokaal behoefte aan natuurlijke speelruimte is, zou er één van de hondenuitlaat-
voorzieningen herzien kunnen worden. 

Om (jonge) kinderen te stimuleren meer in het groen te spelen zouden bestaande 
speelplekken uitgebreid kunnen worden met natuurlijke speelaanleidingen of vervan-
gen worden door ravotplekken. Spelen op straat gebeurt al hier en daar in Hillegom. Als 
alternatief voor en variatie op traditionele speelplekken met toestellen zouden in de 
gemeente speelpleintjes gecreëerd kunnen worden. 
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3Beeld per wijk
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In Hillegom Noord liggen de 
speelvoorzieningen in de volgende 
buurten:

Patrimoniun
01 SPV De Kapertjes 

Weerestein
02 Pastoorslaan 12 (nieuwe plek 2019)
03 Burg. Wentholtstraat 17 
04 SPV Weerestein 
05 Olivier van Noortstraat 28 
06 Karel Doormanplein 

Treslong
07 Molenlaan 2 
08 Marellaan 19 
09 Marellaan 31 `Treslongstaete
10 Assumburgh 19 
11 Waardenburg 98 
12 Oyen 39 
13 Tongelaer 20 

Vossepolder
14 Leeghwater 52 
15 Hertog Reynout t.h.v. 9 en 14  
16 Wouda 57 
17 Hertog Reynout 38 noordkant 
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3.1Hillegom Noord

Patrimonium
Een kleine voormalige arbeidersbuurt 
geïsoleerd aan de noordkant van Hillegom 
(tussen  bedrijventerrein, polders en de N208). 
Gekenmerkt door kleine woningen en laagbouw. 
Smalle straatjes met weinig verkeer maakt 
spelen op straat mogelijk, ook de steegjes zijn 
een geliefd onderdeel van skelterparcours.

Speelvoorzieningen
In het midden van de buurt, achter de 
woningen, ligt speeltuinvereniging De 
Kapertjes. Het aanbod van de speeltuin is divers 
en uitgebreid, vooral voor de grootte van de 
buurt. Er staan toestellen met uitdaging voor 
verschillende leeftijden (tot 14 jaar), een plein 
om te voetballen en basketballen en ruimte om 
te spelen met skelters. Aan de oostzijde van de 
buurt ligt een veld dat wordt gebruikt om te 
voetballen, honden worden hier ook uitgelaten.

Weerestein
Langgerekte buurt tussen de Weeresteinstraat 
en het buitengebied. Het belangrijkste deel 
van de buurt bestaat uit rijtjeswoningen of 

arbeiderswoningen. Op enkele punten in de 
buurt zijn nieuwbouwwoningen aanwezig (bij 
locatie 02 en 05).
De straten in de buurt zijn smal met een hoge 
parkeerdruk, waardoor de ruimte beperkt is. Er 
is minimaal groene openbare ruimte aanwezig 
waar kinderen kunnen spelen. 
De Weeresteinstraat (N208) is een harde 
barrière, waardoor kinderen zijn aangewezen 
op de speelvoorzieningen in de buurt.

Speelvoorzieningen
Speeltuin Weerestein is de grootste en centrale 
speelvoorziening in de buurt. Het aanbod van 
de speeltuin is divers en uitgebreid, er staan 
toestellen met uitdaging voor verschillende 
leeftijden (tot 14 jaar) en een plein om te 
voetballen en basketballen. Een deel van de 
toestellen is wel (sterk) verouderd.
Locatie 03 is een kleine buurtplek waar kinderen 
tot ongeveer 9 jaar kunnen spelen. Verder liggen 
er nog drie kleine speelplekjes in de buurt, deze 
hebben een beperkte speelwaarde. Zo is locatie 
06 leuk ingericht voor de jongste kinderen, 
maar wel onhandig gesitueerd. Locatie 05 is 

onderdeel van een nieuwbouwproject. De 
speelplek is gericht op de direct omwonenden, 
deze kinderen kunnen zich hier beperkte tijd 
vermaken. Locatie 02 is juist gericht op kinderen 
van 5-9 jaar. De ruimte is hier beperkt om goed 
te kunnen spelen.

Treslong
Treslong is een grote buurt in het noorden van 
Hillegom, een gedeeltelijk bedrijventerrein en 
woongebied. Het westelijke gedeelte is ruim 
en groen opgezet. Mede door de kronkelende 
straten  is er veel tussenruimte, ingericht met 
gras, bomen en water. Een veilige omgeving 
voor kinderen om te spelen en ontdekken.
Het oostelijke gedeelte is jonger, de verkaveling 
is hier een stuk rechter. De straten zelf zijn niet 
ruim opgezet, wel kan er prima op straat worden 
gespeeld. De ruimte is hier juist aanwezig tussen 
de verschillende woonbuurtjes, deze worden 
met elkaar verbonden door een parkachtige 
zone.

Speelvoorzieningen
De speelvoorzieningen liggen zowel aan de 

west- als oostkant van de Treslong, in het midden 
is een gedeelte zonder speelvoorzieningen. 
Gezien de buurt in het midden (veelal grote 
bungalows), is de vraag hier niet hoog. 
Locatie 07, 08 en 09 zijn alle drie kleine 
speelvoorzieningen. Locatie 07 is vooral 
verouderd, maar heeft de potentie voor een 
mooie natuurspeelplek. Het basketbalveld op 
Locatie 08 is onhandig gesitueerd (midden 
in woonstraat) en heeft door de opzet een 
beperkte functionele waarde. Het lijkt vooral 
een ontmoetingsplek te zijn. Locatie 09 is juist 
goed gesitueerd, maar is weinig gedaan met de 
omgeving, een ‘opgehokte’ voorziening. 

In het oosten van Treslong liggen drie kleine 
speelplekken verspreid door de verschillende 
woonbuurten, allemaal in redelijke tot goede 
staat. Door het formaat is de speelwaarde van 
deze voorzieningen beperkt en vooral leuk voor 
jonge kinderen. Locatie 12 (Oyen) vormt de 
centrale buurtspeelplek, een mooie voorziening 
met een combinatie van traditioneel en 
natuurlijk spelen.

skelteren op straat (Patrimonium) voetballen en rennen (Patrimonium) smalle straten (Weerestein) kleine groenstroken (Weerestein)
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3.1Hillegom Noord

Karakteristieken (17 formele locaties) 
Voor buurten van Noord bij elkaar opgeteld
• Totaal aantal inwoners: 5775 waarvan 1433 in de leeftijd 0-19 jaar (25%)
• Sterkst vertegenwoordigde doelgroep: 0-0 jaar 
plekken voor 0-4 jaar: 13x  5-9 jaar: 10x  10-14 jaar: 3x  15-19 jaar: 1x

  17x traditionele speelplek  2x speelpleintje

   2x ravotplek    4x sportplek

   14x blokplek
   3x buurtplek 
   0x wijkplek 

Vossepolder
Dit is een nieuwbouwbuurt, het zuidelijke gedeelte is volledig ontwikkeld, het noordelijke 
gedeelte is nog (deels) in aanbouw. Een gedeelte bestaat uit hofjes, de rest uit woonstraten met 
een smal profiel. In de buurt is alleen bestemmingsverkeer aanwezig, dus kinderen kunnen op 
straat spelen. De straat Hertog Reynout is ruimer opgezet, daar is een groenstrook aanwezig met 
daarin een speelplek.

Speelvoorzieningen
Speelplek 15 (Hertog Reynout) vormt samen met 14 (Leeghwater) een speelstrook tussen de 
woningen. Momenteel is deze vooral gericht op de jongste kinderen. Uitdaging voor oudere 
kinderen is naarmate de buurt verouderd wenselijk. Locatie 16 bestaat uit een enkel toestel, deze 
voegt qua speelwaarde niet veel toe aan de buurt. Locatie 17 ligt in het noorden van de buurt, 
momenteel ligt er nog een braakliggend terrein naast, een leuk veld met heuvels om te crossen 
en ravotten. Met name oudere kinderen biedt dit gebied uitdaging.

waterspel (Treslong)

veilige paden (Treslong) speelbosjes (Treslong)

water en vrij grasveld (Vossepolder)autovrije speelstraat (Vossepolder)
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1 00  --  1144

SSPPVV  DDee  KKaappeerrttjjeess  ((005500)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Leuke plek met voldoende ruimte en aanbod. voor verschillende leeftijden.

2 00  --  99

PPaassttoooorrssllaaaann  1122    ((nniieeuuwwee  pplleekk  22001199))  ((004455)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Net nieuw. Plaatsing bankje naast tafeltennis niet handig voor spel.

1/35
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3 00  --  99

BBuurrgg..  WWeenntthhoollttssttrraaaatt  1177  ((001111)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

twijfel buurt of blokplek

4 00  --  1144

SSPPVV  WWeeeerreesstteeiinn  ((005533)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

onvoldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Enkele toestellen zijn verouderd.

2/35
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5 00  --  99

OOlliivviieerr  vvaann  NNoooorrttssttrraaaatt  2288  ((004422)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Prima voor snel even spelen voor en na het eten. Niet uitdagend genoeg om lang te spelen.

6 00  --  44

KKaarreell  DDoooorrmmaannpplleeiinn  ((003333)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Niet de meest fijne omgeving voor een speelplek voor kleine kinderen tussen de auto's. Wel veilig.

3/35
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7 00  --  1144

MMoolleennllaaaann  22  ((004411)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

onvoldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Enkel doeltje. Verweerd losstaand balanspaden. Goede speelbosjes, kans als groene speelplek.

8 1100  --  1199

MMaarreellllaaaann  1199  ((003388)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

goedGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Enkele basket. Veel gebruik bankje met peuken en afval.

4/35
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9 00  --  44

MMaarreellllaaaann  3311  `̀TTrreesslloonnggssttaaeettee`̀  ((003399)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Klein plekje. Ernaast groot veld, waarschijnlijk hondenrenveld.

10 00  --  44

AAssssuummbbuurrgghh  1199  ((000055)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Er wordt goed gespeeld in de bosjes.

5/35
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11 00  --  44

WWaaaarrddeennbbuurrgg  9988  ((006655)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig schaduw.

12 00  --  99

OOyyeenn  3399  ((004433)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Mooie natuurlijke plek.

6/35
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13 00  --  99

TToonnggeellaaeerr  2200  ((005588)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Goed plekje om even voor een na het eten te spelen.

14 55  --  99

LLeeeegghhwwaatteerr  5522  ((003366)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig schaduw.

7/35
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15 00  --  99

HHeerrttoogg  RReeyynnoouutt  tt..hh..vv..  99  eenn  1144  ((002233)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig schaduw.

16 55  --  99

WWoouuddaa  5577  ((006699)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Enkel los toestel en nabij grasveldje.

8/35
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17 00  --  99

HHeerrttoogg  RReeyynnoouutt  3388  nnoooorrddkkaanntt  ((002222)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Geweldig veld met heuvels naast speelplek. Goed voor crossen en ravotten.

18 00  --  99

VVoosssseellaaaann  7711  ((006622)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Vol gepropt postzegeltje

9/35
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Beeld per wijk
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Treslong

Vossepolder

Meer en Dorp

Vosselaankwar�er

Centrum

Bedrijventerrein
Hillegommerbeek

Olympiakwar�er

Leidsestraat

Schilderskwar�er

Wendes

Hemen

Ringoevers
Brouwerlaankwar�er

Weerestein
De Zanderij

Patrimonium

Bedrijventerrein
Horst en Daal

Burgemeester 
van

 Nispenpark

TV
Tennishal HTC

SV
Hillegom

Jongerencentrum
Solution

SV SDO Hillegom

S
Bredeschool Hillegom

(Savioschool & Daltonschool)

Scouting Tjarda
Hillegom

Hoftuin
Hillegom

Hertenpark

Beltpark

Heempark

Elsbroek

SV
Kindervreugd

SC
De Vosse

De Zanderij
VV

SJohannesschool

S De Fontein

S De Leerwinkel

S Jozef

SDe Toermalijn

SDe Giraf

SV
Speeltuin 
Weerestein

46

Speeltuin 
Jeugdland

Opvang 
De Theepot

toegankelijk

toegankelijk

toegankelijk

toegankelijk

Drie Merenweg Park
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42
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In Hillegom Midden liggen de 
speelvoorzieningen in de volgende buurten:

Meer en Dorp 
18 Vosselaan 71 
19 De Visserlaan 21 
20 Schaepmanlaan 70 
21 Kuyperlaan 32 
23 Thorbeckelaan 13 
24 Thorbeckelaan 51 
25 Thorbeckelaan 93 
26 Willem. de Rijkelaan 54 
27 Juliana v Stolberglaan 18 
28 Mauritslaan 9 

Vosselaankwartier
29 Esdoornlaan 13 
30 Eikenlaan 100 
31 Lijsterbeslaan 25 

Ringoevers
22 Waalsteenhof 6 (nieuwe plek 2019) 

Centrum 
32 SPV Kindervreugd 
33 Ambachtstraat 13 
34 Julianastraat 9 
35 Hofzicht 43 
36 Kerkstraat 19

de Zanderij
37 Solution (van den Endenlaan 7) 
38 Hofduynlaan 
39 2e Loosterweg 113 
40 Vredelaan 16
41 Wilhelminalaan 53

3
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3.2Hillegom Midden 

Meer en Dorp
Een grote buurt in Hillegom met veel inwoners. 
Het merendeel van deze buurt bestaat uit 
een rechte straten met rijtjeswoningen. 
Aan de oostzijde van de Weerlaan zijn veel 
doodlopende straten (hofjes) aanwezig met 
aan het einde van deze straten een autovrij 
stuk (met een speelvoorziening). Hier kunnen 
kinderen goed voor de deur spelen. De verkeer- 
en parkeerdruk is relatief hoog in deze buurten. 
Helemaal aan de oostkant van de buurt is 
een strook aanwezig met vrijstaande huizen. 
Kinderen kunnen hier op het eigen erf spelen. 
De buurt ten westen van de Weerlaan 
bestaat uit rijtjes- en duplexwoningen en 
portiekflats. De openbare ruimte in de straten 
met rijtjeswoningen is beperkt, rondom de 
portiekflats is wel een groenstructuur aanwezig 
om in te spelen.  
In beide gedeeltes ligt een basisschool, De 
Leerwinkel in oost is voor kinderen toegankelijk 
door het lage hek. Samen met de openbare 
speelvoorziening naast het plein vormt dit 
een goede buurtplek. De Fontein in west heeft 
een gedeelte is met uitdagende toestellen 

aantrekkelijk voor de doelgroep 9+. Enkel 
het plein voor jongere kinderen is echter na 
schooltijd te betreden. Ook rond deze school is 
de potentie van buurtplek aanwezig.

Speelvoorzieningen
Speelplek 18 ligt aan het einde van een straat, in 
een autovrij stukje. De ligging tussen de hekken 
maakt deze niet aantrekkelijk. Locatie 19 en 
21 liggen centraal. Vooral bij locatie 19 is de 
speelwaarde nu beperkt en ligt een kans om een 
meer centrale voorziening te maken. Locatie 
20 is een buurtspeelplek in een groengebied 
tussen de verschillende woonbuurten. Deze 
plek kan aantrekkelijk gemaakt worden voor 
oudere jeugd door de sportvoorzieningen een 
impuls te geven. Locatie 23, 24 en 25 liggen ook 
aan de het eind van een straat op een autovrij 
pleintje. De toestellen zijn sterk verouderd en 
op elke locatie identiek. Locatie 26 ligt aan de 
westkant van de Weerlaan en is een buurtplek 
tot 14 jaar. De locatie is wel verouderd, heeft 
beperkte uitdaging en de basket staat op het 
gras wat het gebruik verminderd. Locatie 27 is 
een verhard voetbalveld naast basisschool De 

Fontein, een prima sportvoorziening.
Locatie 28 ligt tussen de portiekflats op een klein 
grasveld, om de hoek ligt een grote groenstrook. 
De speelplek bevat weinig speelwaarde, ook 
zijn geen bankje aanwezig voor (groot)ouders.

Ringoevers 
Deze nieuwbouwbuurt is nog volop in aanbouw, 
een gedeelte is bewoond. De buurt is ruimer 
opgezet dan bijvoorbeeld de Vossepolder. 
Tussen de woningen liggen openbare 
groenzones met veranda’s. 

Speelvoorzieningen
In de groenzones liggen losse natuurlijke 
parcoursdelen. Deze zijn niet met elkaar 
verbonden en vormen daardoor weinig 
uitdaging. Geadviseerd wordt om ten minste 
enkele speeltoestellen in de buurt met elkaar 
te verbinding of om een grotere speelplek met 
meerdere toestellen te ontwikkelen.

Vosselaankwartier
Deze buurt wordt omsloten door de Vosselaan 
en de Valckslootlaan, beide drukke wegen die 

jonge kinderen (tot 7 jaar) niet zelfstandig 
mogen oversteken. Kinderen zijn aangewezen 
op de speelvoorzieningen in de buurt.
Het westelijke gedeelte bestaat uit vooroorlogse 
bebouwing, smalle straten en een hoge 
verkeersdruk. Het middengedeelte heeft 
nieuwere woningen. Rondom de Esdoornlaan 
zijn verkeersluwe woonstraten waar kinderen 
goed kunnen spelen. 
Aan de westzijde van de buurt is een park 
aanwezig met een dierenweide, een mooi 
uitloopgebied en ontmoetingsplek. Daarnaast 
liggen er diverse sportvoorzieningen in dit 
gebied, aantrekkelijk voor de gehele gemeente/
regio (zwembad, sport- en skicentrum).

Speelvoorzieningen
Locatie 29 ligt midden in de woonbuurt met 
verkeersluwe woonstraten, de potentie van 
deze locatie/speelplek worden niet volledig 
benut. Momenteel ingericht voor alleen de 
allerjongste kinderen, weinig uitdagend. Locatie 
30 is juist gericht op wat oudere kinderen: 
combinatie van een (uitdagend) toestel en 
een pannaveld. De ligging aan de rand van de 

autovrij hofje (Meer en Dorp) uitloopveld (Meer en Dorp) grasveld tussen woningen (Ringoevers) skelter en speelpad (Vosselaankwartier)
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3.2Hillegom Midden 

Karakteristieken (24 formele locaties) 
Voor buurten van Midden bij elkaar opgeteld
• Totaal aantal inwoners: 8390 waarvan 1636 in de leeftijd 0-19 jaar (19%)
• Sterkst vertegenwoordigde doelgroep: 10-14 jaar  
plekken voor 0-4 jaar: 17x  5-9 jaar: 14x  10-14 jaar: 10x  15-19 jaar: 5x

  22x traditionele speelplek  3x speelpleintje

    0x ravotplek    7x sportplek

   13x blokplek
   10x buurtplek 
   1x wijkplek 

woonbuurt maakt overlast gering.
Locatie 31 ligt aan de rand van de vooroorlogse 
woningen waar de ruimte beperkt is. Deze 
speelplek bestaat uit een groot plein met enkele 
toestellen en pleinplakkers. Weinig uitdaging.  
Wel geschikt voor een spannend speelplein.

Centrum
Ongeveer de helft van deze buurt bestaat uit 
winkelstraten, het centrum van Hillegom. De 
druk op de openbare ruimte is hier hoog met 
veel gebruikers en verkeer. Dit gebied is niet 
ideaal voor kinderen om zelfstandig te spelen. 
Rondom het centrum liggen verschillende 
woonbuurten. In het algemeen geldt voor deze 
buurten ook dat de ruimte in de straten beperkt 
is en de verkeers- en parkeerdruk hoog. Kinderen 
zijn aangewezen op de speelvoorzieningen in 
de buurt. Zowel aan de noord- als zuidzijde van 
de wijk ligt een parkje waar kinderen kunnen 
spelen.

Twee scholen liggen in het gebied: de 
Johannesschool  en de Bredeschool Hillegom 
(samenwerking van de Savioschool en de 
Daltonschool). 
Om beide schoolpleinen staat een laag hek, de 
schoolpleinen zijn in principe niet toegankelijk 
na schooltijd. De Johannesschool heeft ook nog 
een achterplein wat is afgesloten met een hoog 
hek en dus moeilijk toegankelijk.

Speelvoorzieningen
De grote, centrale speelvoorziening in de buurt 
is Speeltuinvereniging Kindervreugd. Dit is een 
grote speeltuin met veel variatie en uitdaging. 
Kinderen uit omliggende buurten zullen hier 
ook naar toe gaan.
Locatie 33 en 36 zijn kleine speelplekken in 
buurten waar de ruimte beperkt is. De situering 
en inrichting van beide locaties is niet ideaal of 
aantrekkelijk, onduidelijk of ze gebruikt worden. 
Locaties 34 en 35 zijn buurtspeelplekjes, 34 is 

nieuwer en creatiever ingericht, 35 is verouderd 
en weinig aantrekkelijk ingericht. 

De Zanderij
Dit buitengebied van Hillegom bestaat uit 
lintbebouwing. Veel van de woningen hebben 
een grote tuin, waarin regelmatig eigen 
toestellen zijn geplaatst, daarnaast kan in veel 
van de tuinen direct aan het water worden 
gespeeld. Op enkele plekken is het lint verbreed 
waardoor woonbuurtjes zijn ontstaan, zoals 
bijvoorbeeld bij de 2e Loosterweg het geval is. 
De woningen hebben hier geen tuin die over 
gaat in het omliggende polderlandschap.
Er zijn twee hoofdwegen die de buurt 
ontsluiten met de omgeving, de Stationsweg 
en de Wilhelminalaan. Beide wegen hebben 
geen hardrijdend verkeer, waarbij de eerste 
zelfs is vormgegeven als fietsstraat (waar auto’s 
te gast zijn). Deze vormen hierdoor geen grote 
barrière. Spelen op deze wegen is echter niet 
goed mogelijk.
 
Tegen Hillegom aan ligt allerlei sportverenigingen 
(o.a. voetbal, atletiek en tennis), deze zijn niet 

toegankelijk buiten de openingstijden. Wel ligt 
er een goed gebruikt jongerencentrum naast, 
met een graffitimuur en een sportplek. Deze 
voorziening is aantrekkelijk voor jongeren uit 
heel Hillegom.
In het park tussen het sportpark en 
jongerencentrum is duidelijk te zien dat 
jongeren zich hier ophouden door blikjes en 
andere gebruikssporen.

Speelvoorzieningen
Locatie 37 is de sportvoorziening naast het 
jongerencentrum en functioneert goed, 
ballenvangers zou een eventueel verbeterpunt 
zijn. Speelplek 38 is een kleine locatie 
aantrekkelijk voor direct omwonenden, de 
goal op deze locatie is misplaatst, hier is geen 
ruimte voor. Locatie 39 is een buurtspeelplek, 
aantrekkelijk voor jong en oud, deze plek heeft 
een belangrijke functie voor naastgelegen buurt. 
Locatie 40 is een nieuwe, ruime buurtspeelplek. 
Locatie 41 is een kleine speelplek, vooral leuk 
voor de jongste kinderen, de positionering dicht 
bij het water is daarom niet ideaal. Er valt wel 
leuk te spelen in de bosjes.

parkje in aanbouw (Centrum) spelen in en water en groen (Zanderij)
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17 00  --  99

HHeerrttoogg  RReeyynnoouutt  3388  nnoooorrddkkaanntt  ((002222)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Geweldig veld met heuvels naast speelplek. Goed voor crossen en ravotten.

18 00  --  99

VVoosssseellaaaann  7711  ((006622)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Vol gepropt postzegeltje

9/35
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19 00  --  44

DDee  VViisssseerrllaaaann  2211  ((001133)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

20 55  --  1199

SScchhaaeeppmmaannllaaaann  7700  ((004488)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Groot voetbalveld zonder net en enkele basket. Niet aantrekkelijk voor oudere jeugd. pandaveldje en
kabelbaan aan schoolplein wel goed gebruikt.

10/35
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21 00  --  99

KKuuyyppeerrllaaaann  3322  ((003355)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig speelwaarde.

22 55  --  99

WWaaaallsstteeeennhhooff  66  ((nniieeuuwwee  pplleekk  22001199))  ((006644)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

onvoldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Los element voor een hindernis baan heeft op zichzelf weinig speelwaarde.

11/35
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23 00  --  44

TThhoorrbbeecckkeellaaaann  1133  ((005555)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

onvoldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Sterk verouderd.

24 00  --  44

TThhoorrbbeecckkeellaaaann  5511  ((005566)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

onvoldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Sterk verouderd.

12/35
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25 00  --  4444

TThhoorrbbeecckkeellaaaann  9933  ((005577)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

onvoldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Sterk verouderd.

26 00  --  1144

WWiilllleemm..  ddee  RRiijjkkeellaaaann  5544  ((006688)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

onvoldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Basket op gras. Weinig uitdaging. Erg verouderd.

13/35
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27 55  --  1199

JJuulliiaannaa  vv  SSttoollbbeerrggllaaaann  1188  ((003311)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Sport

OOppmmeerrkkiinngg::

28 00  --  99

MMaauurriittssllaaaann  99  ((004400)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig uitdaging en ruimte. Gelegen naast grote groenstrook

14/35
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29 00  --  44

EEssddoooorrnnllaaaann  1133  ((001155)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Zelfs voor jonge kinderen weinig variatie, zie glijbaan zelf neergezet verderop in de straat.

30 55  --  1144

EEiikkeennllaaaann  110000  ((001144)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Ook ontmoetingsplek, jointjes.

15/35
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31 55  --  1144

LLiijjsstteerrbbeessllaaaann  2255  ((003377)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig uitdaging. Goede kans voor spannend speelpleintje. Weinig schaduw.

32 00  --  1144

SSPPVV  KKiinnddeerrvvrreeuuggdd  ((005522)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Wijkplek

OOppmmeerrkkiinngg::

16/35
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33 00  --  99

AAmmbbaacchhttssttrraaaatt  1133  ((000033)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Direct aan een fietspad. Niet handig voor doelgroep.

34 00  --  99

JJuulliiaannaassttrraaaatt  99  ((003322)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig schaduw en ruimte

17/35
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35 00  --  99

HHooffzziicchhtt  4433  ((002266)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Enigzins verouderd.

36 55  --  99

KKeerrkkssttrraaaatt  1199  ((003344)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Verborgen, geen schaduw. Geen lange verblijfswaarde. Schade vandalisme.

18/35
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37 1100  --  1199

SSoolluuttiioonn    ((vvaann  ddeenn  EEnnddeennllaaaann  77))  ((004499)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

goedFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Sport

OOppmmeerrkkiinngg::

Ballenvanger aan alle kanten zou handig zijn. Goede locatie bij jeugdcentrum.

38 00  --  99

HHooffdduuyynnllaaaann  ((002255)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Geen ruimte om te voetballen

19/35
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39 00  --  1199

22ee  LLoooosstteerrwweegg  111133  ((SSppeeeellpplleekk  wwoorrddtt
ooppnniieeuuww  iinnggeerriicchhtt))  ((000011))

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Verouderd. Sportplek enkel uitdagend voor jonge leeftijd.

40 00  --  99

VVrreeddeellaaaann  1166  ((006633)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

20/35
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41 00  --  44

WWiillhheellmmiinnaallaaaann  5533  ((006666)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Veel open water grenzend aan speelplek. Niet veilig voor doelgroep. Wel leuk spelen in de bosjes.

42 00  --  99

HHaavveennssttrraaaatt  4499  ((002200)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

21/35
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3Beeld per wijk
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In Hillegom Zuid liggen de speelvoorzieningen 
in de volgende buurten:

Brouwerlaankwartier
42 Havenstraat 49
43 Reinier Staatshof 22 
44 Avenbeeck 16 
45 Avenbeeck 30 
46 SPV Jeugdland 
47 Avenbeeck 90 

Wendes
48 Huygenswende 
49 Beltpark / Bilderdijkweide 13 
50 Vondelwende / Albert Verweijlaan 48
51 Beetswende 1 
52 Heijermanswende 59
53 Willem Klooslaan 17 

Olympiakwartier
54 Ardealaan 7-9
55 Himera 83 

Leidsestraat 
56 Clusiushof 144 
57 Vincent van Gohgsingel 2 

Schilderskwartier
58 Jozef Israelslaan 13 
59 Abellalaan 80 
60 Joh. Vermeerlaan 11 
61 Frans Halslaan 18 
62 Park Elsbroek / Abellalaan

Hemen 
63 Jacques Perklaan/Lodewijk van Deyssellaan
64 v.d. Woestijneheem 2
65 Stijn Streuvelsplantsoen 9
66 Roland Holstheem 12
67 Guido Gezellelaan 9 
68 Guido Gezellelaan 64 
69 Guido Gezellelaan 50 
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3.3Hillegom Zuid 

Brouwerlaankwartier
De hele buurt is dichtbebouwd is en de openbare 
ruimte beperkt. Er zijn smalle stoepen aanwezig 
en er is een hoge parkeerdruk. Aan de oostzijde 
en onderzijde van de buurt is wel meer open 
ruimte aanwezig, maar dit is niet altijd geschikt 
om te spelen. 
In deze buurt ligt één school, de Jozefschool. 
Deze school heeft een omsloten plein, 
waardoor deze niet makkelijk toegankelijk is 
na schooltijd. Het voormalig schoolgebouw 
van de Savioschool aan de Olympiaweg, is 
momenteel in gebruik door een kinderopvang. 
Het afgesloten plein ligt om de school heen. 

Speelvoorzieningen
Centraal in de buurt ligt de grote speeltuin 
Jeugdland, leuke plek met skelters. Wel 
verouderde speeltoestellen. Locatie 42 en 43 
zijn twee kleine speelplekken ingericht voor 
kinderen tot negen jaar. Het zijn functionele 
speelplekken, maar niet per se aantrekkelijk 
ingericht. Locatie 44 ligt in het groen en is onlangs 
vernieuwd, een leuk speelplekje voor de buurt. 
Locatie 45 en 47 zijn ook kleine speelplekken, 

ingericht voor de jongste kinderen (tot 5 jaar). 
De speelplekken liggen voor de woningen, 
hiermee zijn ze beter gesitueerd dan 42 en 43.

Wendes
Deze buurt bestaat uit een combinatie van 
rechte en kronkelende verkaveling (een 
‘bloemkoolbuurt’). Hierdoor zijn veel hofjes, 
achterpaden veldjes en pleintjes aanwezig. Een 
gedeelte van de buurt bestaat uit woonerven, 
een veilige omgeving voor kinderen om buiten 
te spelen. In de buurt liggen twee parken, 
het Heempark en het Beltpark. Hier kunnen 
kinderen vrijuit spelen, sporten en ontmoeten, 
vooral in het Beltpark. 

Speelvoorzieningen
Het Beltpark en de aanwezige sportplek 
vormt een belangrijke voorziening voor 
jongeren in Hillegom. In het park ligt de enige 
skatevoorziening van Hillegom, een voetbalveld 
en een Jongeren Ontmoetingplek. Op de 
heuvels met bomen wordt gecrost.
In de rest van de buurt liggen kleine 
speelvoorzieningen, veelal ingericht voor 

de doelgroep tot 10 jaar. Bij locatie 48 zijn 
speelbosjes aanwezig, locatie 51 bestaat 
uit enkel uit een lage glijbaan waardoor de 
speelwaarde beperkt is. Locatie 53 heeft een 
leuk combinatietoestel, maar de speelplek is 
niet fijn gesitueerd en ingericht. 

Olympiakwartier
In het westen van het Olympiakwartier 
zijn (portiek)flats en enkele nieuwe 
appartementenblokken aanwezig. Rondom 
deze gebouwen bevinden zich grasvelden, 
groene pleintjes en vijvers waar goed gespeeld 
kan worden. Het oostelijke gedeelte bestaat 
uit een rechte verkaveling van rijtjeswoningen, 
de ruimte is hier beperkt. Park Elsbroek in het 
Schilderskwartier is goed bereikbaar vanuit 
deze buurt. 

Speelvoorzieningen
In de buurt liggen twee kleine 
speelvoorzieningen. Locatie 54 is een kleine 
speelplek die goed is vormgegeven en 
gesitueerd, leuk voor kinderen van 5-9 jaar. 
Liggen kansen om meer met deze plek te doen. 

Locatie 55 is nieuw, klein speelplekje voor de 
woningen waar de jongste kinderen prima 
kunnen spelen.

Leidsestraat
Deze buurt ligt rondom de doorgaande 
weg, vanzelfsprekend geen geschikte plek 
voor kinderen om te spelen. De Vincent van 
Goghsingel, Clusiushof en Lapinenburgstraat 
zijn woonstraten waar kinderen wel op straat 
kunnen spelen.
Naast de Vincent van Goghsingel is een 
groenstrook met sloot aanwezig. In het verlengde 
van deze singel, richting de Elsbroekerlaan, ligt 
een fietspad in een groenzone. Hier kunnen 
kinderen op avontuur gaan en hun eigen spel 
verzinnen.

Speelvoorzieningen
In het Clusiushof ligt een blokspeelplek verstopt 
achter de woningen. De toestellen zijn vooral 
leuk voor jonge kinderen, de uitdaging op 
deze locatie is beperkt. Op de grens met het 
Schilderskwartier, aan de rand van de buurt, ligt 
een verhard voetbalveld. 

straten en water (Brouwerlaankwartier) vrije groene ruimte (Wendes) grasvelden naast flats (Olympiakwartier) braakliggend groenterrein (Leidsestraat)
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3.3Hillegom Zuid 

Karakteristieken (28 formele locaties) 
Voor buurten van Zuid bij elkaar opgeteld
• Totaal aantal inwoners: 8186 waarvan 1650 in de leeftijd 0-19 jaar (20%)
• Sterkst vertegenwoordigde doelgroep: 15-19 jaar  
plekken voor 0-4 jaar: 17x  5-9 jaar: 19x  10-14 jaar: 12x  15-19 jaar: 5x

  25x traditionele speelplek  3x speelpleintje

    2x ravotplek    5x sportplek

   18x blokplek
   9x buurtplek 
   1x wijkplek 

Schilderskwartier
De noordelijke rand van het Schilderskwartier 
bestaat uit een rij van portiekflats, met 
daarboven Park Elsbroek. De ruimte tussen 
de portiekflats is gedeeltelijk ingericht als 
open groene ruimte en gedeeltelijk als 
parkeerplaatsen.
Het zuidelijke gedeelte bestaat uit 
rijtjeswoningen, het straatprofiel is hier erg 
ruim opgezet. Er zijn brede stoepen met 
groenstroken aanwezig, in sommige straten ligt 
een speelplek in deze groenstroken. 
Aan het zuiden is een groenstrook met bosjes, 
bomen, een sloot en zicht op de Elsbroekpolder. 
Hier zou leuk gespeeld kunnen worden, maar het 
is momenteel ook een honden losloopgebied.
In het noorden van de buurt ligt basisschool 
De Toermalijn, deze school heeft een groen 
speelplein omsloten door een laag hekje.

Speelvoorzieningen
De grootste speelvoorziening ligt in Park Elsbroek. 
In het park worden verschillende uitdagingen 
aangeboden voor een brede leeftijdsgroep. 
Zo is er een gedeelte met natuurlijk spelen, 
fitnestoestellen met speelaanleidingen op de 
grond, slingerende verharde paden waar graag 
wordt geskatet, verschillende zitgelegenheden 
en vlonders waar gespeeld kan worden met 
water. Dit park is een echte ontmoetingsplek 
voor de hele buurt, waar kleinkinderen spelen 
met grootouders op de fitnestoestellen.
Naast De Toermalijn ligt een parkje met een 
mooie buurtspeelplek en een goed bespeeld, 
verharde sportkooi. De drie speelplekjes die 
in het zuiden van de wijk liggen, zijn ingericht 
voor direct omwonenden en vooral leuk voor 
kinderen tot 10 jaar.

Hemen
In deze buurt liggen rijtjeswoningen en 
appartementen. Tussen deze huizen ligt een 
singel met een groenstrook die goed bespeeld 
kan worden. Ditzelfde pad is echter ook een 
vrije uitlaatzone (met opruimplicht), waardoor 
de bespeelbaarheid voor kinderen wellicht 
minder is.
De buurt lijkt qua opbouw enigszins op 
naastgelegen buurt Wendes. Al zijn in deze 
buurt (bijna) geen woonerven aanwezig. 

Speelvoorzieningen
Een belangrijke voorziening voor kinderen in de 
hele buurt is het schoolplein van De Giraf die na 
schooltijd toegankelijk is. Hier is een uitgebreid 
aanbod tot 14 jaar, dat naast het plein wordt 
aangevuld met een voetbalveld en draaitoestel 
(locatie 67) in beheer van de gemeente. Deze 

voorzieningen in het groen zijn via het trapveld 
(locatie 63) verbonden met Park Elsbroek.
Daarnaast zijn verschillende kleine speelplekken 
aanwezig in de buurt, het merendeel van deze 
plekjes functioneren prima. Locatie 68, met 
enkel een wip, heeft weinig speelwaarde of 
toegevoegde waarde voor de buurt. Locatie 
65 is een buurtspeelplek gesitueerd in een 
groenstrook voor de woningen. 

ruimte op straat (Schilderskwartier) spelen rond de school (Hemen)
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41 00  --  44

WWiillhheellmmiinnaallaaaann  5533  ((006666)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Veel open water grenzend aan speelplek. Niet veilig voor doelgroep. Wel leuk spelen in de bosjes.

42 00  --  99

HHaavveennssttrraaaatt  4499  ((002200)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

21/35

43 00  --  99

RReeiinniieerr  SSttaaaattsshhooff  2222  ((004466)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

44 55  --  99

AAvveennbbeeeecckk  1166  ((000066)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

22/35
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45 00  --  44

AAvveennbbeeeecckk  3300  ((000077)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

onvoldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Net niet

46 00  --  1144

SSPPVV  JJeeuuggddllaanndd  ((005511)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Wijkplek

OOppmmeerrkkiinngg::

23/35

43 00  --  99

RReeiinniieerr  SSttaaaattsshhooff  2222  ((004466)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

44 55  --  99

AAvveennbbeeeecckk  1166  ((000066)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

22/35
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45 00  --  44

AAvveennbbeeeecckk  3300  ((000077)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

onvoldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Net niet

46 00  --  1144

SSPPVV  JJeeuuggddllaanndd  ((005511)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Wijkplek

OOppmmeerrkkiinngg::

23/35

47 00  --  44

AAvveennbbeeeecckk  9900  ((000088)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

48 00  --  99

HHuuyyggeennsswweennddee  ((002277)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Speelbosjes achter speelplek!

24/35
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47 00  --  44

AAvveennbbeeeecckk  9900  ((000088)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

48 00  --  99

HHuuyyggeennsswweennddee  ((002277)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Speelbosjes achter speelplek!

24/35

49 1100  --  1199

BBeellttppaarrkk  //  BBiillddeerrddiijjkkwweeiiddee  1133  ((001100)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Sport

OOppmmeerrkkiinngg::

Enkele voorzieningen te klein voor de doelgroep. + 2 fitness toestellen + container

50 00  --  9999

VVoonnddeellwweennddee  //  AAllbbeerrtt  VVeerrwweeiijjllaaaann  4488  ((006611)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig uitdagend. Wel schaduw.

25/35
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49 1100  --  1199

BBeellttppaarrkk  //  BBiillddeerrddiijjkkwweeiiddee  1133  ((001100)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Sport

OOppmmeerrkkiinngg::

Enkele voorzieningen te klein voor de doelgroep. + 2 fitness toestellen + container

50 00  --  9999

VVoonnddeellwweennddee  //  AAllbbeerrtt  VVeerrwweeiijjllaaaann  4488  ((006611)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig uitdagend. Wel schaduw.

25/35

51 00  --  44

BBeeeettsswweennddee  11  ((000099)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Verouderde glijbaan. Weinig aan.

52 00  --  99

HHeeiijjeerrmmaannsswweennddee  5599  ((002211)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

26/35
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51 00  --  44

BBeeeettsswweennddee  11  ((000099)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Verouderde glijbaan. Weinig aan.

52 00  --  99

HHeeiijjeerrmmaannsswweennddee  5599  ((002211)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

26/35

53 00  --  99

WWiilllleemm  KKlloooossllaaaann  1177  ((006677)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

54 55  --  99

AArrddeeaallaaaann  77--99    ((bbeerreeiikkbbaaaarr  vviiaa  MMeeggaarraallaaaann
1100))  ((000044))

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

27/35
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53 00  --  99

WWiilllleemm  KKlloooossllaaaann  1177  ((006677)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

onvoldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

54 55  --  99

AArrddeeaallaaaann  77--99    ((bbeerreeiikkbbaaaarr  vviiaa  MMeeggaarraallaaaann
1100))  ((000044))

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

27/35

55 00  --  44

HHiimmeerraa  8833  ((002244)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

56 00  --  99

CClluussiiuusshhooff  114444  ((001122)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

28/35
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55 00  --  44

HHiimmeerraa  8833  ((002244)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

56 00  --  99

CClluussiiuusshhooff  114444  ((001122)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

28/35

57 55  --  1199

VViinncceenntt  vvaann  GGoohhggssiinnggeell  22  ((006600)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Sport

OOppmmeerrkkiinngg::

58 55  --  1144

JJoozzeeff  IIssrraaeellssllaaaann  1133  ((003300)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Tafeltennis tafel versleten.

29/35
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57 55  --  1199

VViinncceenntt  vvaann  GGoohhggssiinnggeell  22  ((006600)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Sport

OOppmmeerrkkiinngg::

58 55  --  1144

JJoozzeeff  IIssrraaeellssllaaaann  1133  ((003300)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Tafeltennis tafel versleten.

29/35

59 55  --  1199

AAbbeellllaallaaaann  8800  ((000022)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

60 00  --  99

JJoohh..  VVeerrmmeeeerrllaaaann  1111  ((002299)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

30/35
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59 55  --  1199

AAbbeellllaallaaaann  8800  ((000022)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

goedGebruik:

goedFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

60 00  --  99

JJoohh..  VVeerrmmeeeerrllaaaann  1111  ((002299)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

30/35

61 00  --  99

FFrraannss  HHaallssllaaaann  1188  ((001166)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

62 55  --  9999

PPaarrkk  EEllssbbrrooeekk  //  AAbbeellllaallaaaann  ((004444)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Fitness goed gebruikt door grootouders met kleinkinderen samen. Jeu de boules baan

31/35
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61 00  --  99

FFrraannss  HHaallssllaaaann  1188  ((001166)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

62 55  --  9999

PPaarrkk  EEllssbbrrooeekk  //  AAbbeellllaallaaaann  ((004444)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Fitness goed gebruikt door grootouders met kleinkinderen samen. Jeu de boules baan

31/35

63 1100  --  1199

JJaaccqquueess  PPeerrkkllaaaann  //  LLooddeewwiijjkk  vvaann  DDeeyysssseellllaaaann
((002288))

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Sport

OOppmmeerrkkiinngg::

64 00  --  44

vv..dd..  WWooeessttiijjnneehheeeemm  22  ((005599)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Veel speelbosjes..

32/35
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63 1100  --  1199

JJaaccqquueess  PPeerrkkllaaaann  //  LLooddeewwiijjkk  vvaann  DDeeyysssseellllaaaann
((002288))

VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Sport

OOppmmeerrkkiinngg::

64 00  --  44

vv..dd..  WWooeessttiijjnneehheeeemm  22  ((005599)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

onvoldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

goedHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Veel speelbosjes..

32/35

65 00  --  99

SSttiijjnn  SSttrreeuuvveellssppllaannttssooeenn  99  ((005544)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

66 00  --  99

RRoollaanndd  HHoollsstthheeeemm  1122  ((004477)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Enigzins verouderd.  Autovrij plein met veel vrije ruimte om te spelen.

33/35
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65 00  --  99

SSttiijjnn  SSttrreeuuvveellssppllaannttssooeenn  99  ((005544)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

goedSituering:

goedGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

66 00  --  99

RRoollaanndd  HHoollsstthheeeemm  1122  ((004477)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Enigzins verouderd.  Autovrij plein met veel vrije ruimte om te spelen.

33/35

67 1100  --  1144

GGuuiiddoo  GGeezzeelllleellaaaann  99  ((001199)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

open doel langs een pad. toestel direct achter goal

68 00  --  44

GGuuiiddoo  GGeezzeelllleellaaaann  6644  ((001188)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig speelwaarde.

34/35
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67 1100  --  1144

GGuuiiddoo  GGeezzeelllleellaaaann  99  ((001199)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Buurtplek

OOppmmeerrkkiinngg::

open doel langs een pad. toestel direct achter goal

68 00  --  44

GGuuiiddoo  GGeezzeelllleellaaaann  6644  ((001188)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

onvoldoendeGebruik:

onvoldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Weinig speelwaarde.

34/35

69 55  --  99

GGuuiiddoo  GGeezzeelllleellaaaann  5500  ((001177)) VVeellddiinnvveennttaarriissaattiiee

voldoendeSituering:

voldoendeGebruik:

voldoendeFunctionele waarde:

voldoendeHuidige staat:

Wijk:

Categorie: Blokplek

OOppmmeerrkkiinngg::

Graffiti op de grond.

35/35
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