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MAAK JE MOMENTEEL GEBRUIK 
VAN DEZE SPEELPLAATS?
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Wat moet er in de speelplek komen?       respons

Waarom vul je de enquête in?  aantal

Ik ben een kind   
Ik heb één of meer kinderen
Ik heb een of meer kleinkinderen
Ik zorg/pas op één of meer kinderen
Ik woon in de buurt
Anders namelijk..
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Andere ideeën en algemene opmerkingen over de speeltuin 

• Voetbalveldje
• Wij zouden graag een baby/kinderzitje aan de schommel willen, zodat de hele kleintjes ook kunnen schommelen. Verder iets 

met zand is altijd leuk.
• meer en gevarieeerde schommers, daartussen ook voor peuters / kinderen onder 4 jrs
• Graag een schommel met babyzitje
• Een schommel voor kleine kinderen zou heel fijn zijn. 
• Schommel met baby/peuter zitje.
• Mag wel iets groener.
• Wat ons betreft nú reeds een mooi speelpleintje. De tafeltennistafel wordt niet of nauwelijks gebruikt in onze waarneming. 

Misschien iets anders daarvoor in de plaats. Klimtoestel of zo. Al met al een beetje een luxeprobleem, o.i. Geen halfpipe aub.
• Fijn als de bomen blijven en de vele bankjes.
• Sportkooi zoals die er nu is zou fijn zijn als dat behouden blijft!
• De natuur elementen die je steeds meer in speeltuinen in Voorhout ziet, zorgen vaak voor een extra spelelement. Dat zouden 

wij erg leuk vinden in de voornhof
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• Let op de veiligheid. Duurzaam ook belangrijk. Het veldje is een favoriet
• Natuurlijke materialen, voldoende groen, bomen, bosjes etc
• Eigenlijk is alles leuk en voldoende maar je ziet dat de speeltuin wat ouder wordt. Als alles gewoon zo blijft maar ook 

vernieuwd word dus de schommels blijven op dezelfde plek, de glijbaan blijft op de zelfde plek enz. En misschien als leuk 
extraatje een kabelbaan/zipline of een klimboom.

• ja een zwembad 
• Het voetbalveld is een veel gebruikt veld. Wij hopen dat deze ook blijft bestaan. Wat betreft zwaaien (kabelbaan) super leuk, 

maar denk wel na over de bewoners wat geluid betreft. + draaien zeker niet! Ken al 2 mensen met 1 een gebroken vinger en 1 
een gebroken been daardoor. (Laatste door Tulp aan de griegplantsoen). 

• Zoals bij ralvellaan, ondergrond van kunstgras, lekker zacht en schoon
• Meer licht op de speelplek zelg en betere afscherming tussen speelplek en parkeerplekken. Kinderen stekrn over 

tussen geparkeerde auto’s en zijn daardoor slecht zichtbaar. Gevaarlijk. Geen licht in donkere momenten nodigt uit voor 
hangjongeren, overlast en afval en minder mogrlijkheid tot sociale controle / toezicht vanuit omliggende woningen. Al jaren 
doorn in het oog

• Houd rekening met: - in deze wijk is een mix van leeftijden kinderen die gebruik maken van deze speeltuin, jullie hebben 
ongetwijfeld inzicht in de demografische situatie van deze wijk - speelzones voor oudere en jongere kinderen gescheiden door 
struiken - voetbalveld behouden > dit wordt zeer intensief gebruikt hekwerk vervangen door hoogwaardiger kwaliteit en met 
name hoger hek achter de goals ivm geparkeerde auto’s rondom de speeltuin - tafeltennis tafel wordt zelden gebruikt - zoveel 
mogelijk kunstgras en gegoten rubber ondergrond zoals nu tussen de bomen centraal in de speeltuin, natuurlijk zoals nu 
verwerkt in de speeltuin heeft geen toegevoegde waarde - schommel verwijderen - gevaarlijk voor kleine kinderen - speeltuin 
is zeer geschikt voor één groot speeltoestel met glijbaan en klim/speelgelegenheid - indeling: centrale deel behouden / 
positie voetbalveld behouden / resterend deel herinrichten - bootcamp toestellen die voor jong en oud geschikt zijn plaatsen 
- mogelijkheden hergebruik kunstgras van MHC Voorhout bij de aanleg van deze speeltuin (wordt vanaf komende zomer 
vervangen en is zeer goed geschikt voor een speeltuin)

• Voldoende mogelijkheden voor kinderen van 2 -10 gevarieerd.
• Al het gras graag er uit dit word alleen maar hobbelig en veel mos en Vd zomer dor en droog dus alles kunst gras dit is altijd 

mooi groen en minder onderhoud Die bult in het midden weg dat is loze ruimten en daar een groot en hoog klimrek dan de 
groenstrook die rondom zit wat rooie die is nu heel erg breed dan vergroot de oppervlakte Vd speeltuin dan banken rondom 
aan dr buitenzijde We zijn erg benieuwd wat julie er van gaan maken Hoop julie leuke ideeën gegeven te hebben en julie er 
iets mee kunnen

• De speeltuin voldoet in de huidige staat prima aan de wensen van mijn kindere. Trapveld, heuvel, duikelrek en schommels. Ze 
willen dat het allemaal blijft. Er is al genoeg groen met struiken, bomen en veel gras. Behoud de huidige inrichting.

• Vogelnest Schommel, zodat een klein kind er ook iets kan doen. Nu is de speeltuin voor de wat oudere kinderen en kan je als 
0-2,5 weinig

• Het meest gebruikte toestel zijn de 2 ‘klassieke’ schommels. Graag deze al dan niet gerenoveerd behouden. Bedankt, een 
buurtbewoner & kind!

• Graag de twee reguliere schommels behouden.
• Er moet ook plek zijn voor de wat oudere kinderen
• Schommelen
• -Behoud van bomen rondom, als op het heuveltje. Koel spelen tijdens warme zomers. - pingpongtafel, voetbalveldje en 

schommels worden heel veel gebruikt. -een grote, ronde ligschommel is een leuke toevoeging. -de bankjes in het midden is 
een leuke ontmoetingsplek voor de ouders. -IS LOKAAL HERSTELLEN NIET BETER DAN COMPLEET VERNIEUWEN?

• Basketbal Veld, of een pingpongtafel.
• Laat het voetbalveld staan, want dat is bijna het enigste dat ik gebruik. Soms als het bezet is gebruik ik het tafeltennis tafel met 

de bal
• Zandbak
• Voetbalveldje dat er is wordt veel gebruik van gemaakt. Dat is iets dat zeker moet blijven, als het mogelijk is zou dit ook best 

opgeknapt mogen worden.
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• De trend is overduidelijk en zichtbaar in veel speeltuinen in Voorhout. Speeltoestellen van hout en een uitgangspunt van 
natuurlijk spelen zoals de inleidende brief beschrijft en duidelijk zichtbaar is in de vele speeltuinen die afgelopen twee 
jaren gerenoveerd zijn. De speeltoestellen van hout ogen mooi en zijn van solide kwaliteit. Ik wil wel graag verzoeken en 
benadrukken als jonge vader, die zo vaak mogelijk en zo veel mogelijk speeltuinen in Voorhout bezoekt met zijn zoon van 
3, dat veel klassieke toestellen het meeste plezier verschaffen. Ik noem bijv. gewone schommels in een paar van twee. Als 
bewoner van de Voornhof zie je hier zowel kleintjes als jonge tieners hier dankbaar gebruik van maken. De nestschommels 
die stevig oprukken in de Voorhoutse speeltuinen en de regulier schommels vervangen, verschaffen niet zo veel plezier als 
een paar normale schommels. Kinderen zitten er minder lang op. Het meest populaire toestel is ‘de gele fusilli’ glijbaan aan 
de speelplaats ‘het Bieslookpad’. Dit geldt voor mijn zoontje en zienderogen ook voor veel kinderen die keer op de keer 
de glijbaan beklimmen. Ik vernam dit ook van andere ouders die ik daar sprak. Dit is een vrij uniek toestel. Ik hoop dat de 
gemeente dit wil meenemen.

• Zand- en waterspeelplaats
• Hi, super leuk dit ik heb het even met de kinderen besproken en dit waren de punten die hun opnoemden, ik heb kleinkinderen 

in alle leeftijdsgroepen dus voor iedereen iets. Een leuke schommel. Klimmuur. groot voetbalveldje ongeveer even groot als 
dat hij nu is deze wordt ook veel gebruikt door oudere kinderen. kabelbaan. speelhuisje. kruip grotten. klimrek. de tafeltennis 
tafel moet blijven deze wordt ook veel gebruikt door oudere kinderen. op meerdere verschillende plekken bankjes voor alle 
oma’s ;) en/of een picknick tafel. parcours een wip geen meerdere lossen familieschommel racebaan

• er is nu een tafeltennis waar veel gebruik van wordt gemaakt. Je kunt ook denken aan een plek voor iets grotere kinderen of 
ouders die er zitten, zonder dat het een hangplek wordt natuurlijk. Denk bijvoorbeeld aan een houten/stenen bank in de vorm 
van een hoefijzer. Of een afgesloten ruimte voor de allerkleinsten met speeltoestellen voor echt de allerkleinsten.

• Graag de rondjes die bestraat zijn behouden. Hier leren veel kinderen fietsen en wordt veel op gestelt. Ook het heuveltje in het 
midden is erg geliefd. Schommel worden oom veel gebruikt.

• Een leuk hoog klimrek
• Leuke schommels
• er spelen kinderen van alle leeftijden in deze speeltuin. Het zou leuk zijn als er zo’n gevarieerd aanbod blijft als dat er nu is 

(voor jong en oud)


