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3.19. Speelruimte in Rozenprieel 
Rozenprieel is een compacte wijk met smalle straten. Deze bestaan uit een smalle rijbaan met 
afwisselend aan een en twee zijden parkeren. Als er trottoirs aanwezig zijn, dan zijn deze smal. Ook 
zijn er niet veel hofjes en plantsoenen in de wijk aanwezig. In de meeste hofjes is al een speelplek 
ingericht. De informele speelruimte in de wijk is erg beperkt en wordt eigenlijk alleen gevormd door 
de (kleine) tuinen. Voor de jongeren betekent dit eveneens een beperking van de mogelijkheden voor 
informeel ontmoeten. Naar verwachting zullen hier voornamelijk de bestaande speelplekken worden 
gebruikt. 

 
Wat opmerkelijk is bij de verdeling van de 520 0- tot en met 18-jarigen is dat het aantal 6- tot en met 
11-jarigen bijna 30% lager ligt. Door dit lagere aantal jeugd is de logische verwachting dat het aantal 
jongeren in deze wijk de komende jaren iets zal afnemen. Daarentegen is aan het aantal kinderen te 
zien dat het aantal jeugdigen in de komende jaren zal stijgen. Door de te verwachten stijging zijn in het 
streefbeeld twee plekken voor de jeugd opgenomen in plaats van slechts één.  

3.19.1. Indicatieve hoeveelheden 
De drie speelplekken in de wijk zijn alle drie ingericht voor zowel kinderen als de jeugd. Voor de 
jeugd zijn meer dan voldoende speelplekken aanwezig. Voor kinderen zijn echter minder speelplekken 
aanwezig dan wenselijk. Een trapveld op een van de speelplekken is de enige plek voor jongeren. Het 
zou wenselijk zijn om deze doelgroep een extra sport- en ontmoetingsplek te geven.  
 

Wijk Kind Inventarisatie  Streef-
beeld 

Verschil 

 Aant. knd/ha plek tst knd/-
plk 

tst/-
100knd 

tst/plk [plek] [plek] 

Rozenprieel (24 ha) 520 7,2 3 29 173 6 9,7   
0 t/m 5 jaar 192 8,0 3 18 64 9 6,0 6 +3 
6 t/m 11 jaar 133 5,5 3 19 44 14 6,3 2 -1 
12 t/m 18 jaar 195 8,1 1 4 195 2 4,0 2 +1 

Speelplek Mari Andriessenplein 
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3.19.2. Typen speelvoorzieningen 
De speelplekken zijn alle traditioneel ingericht met speeltoestellen en op slechts één locatie is een 
trapveld aanwezig. Bij vervanging van toestellen op speelplek [C113] zou het goed zijn hier alleen 
toestellen voor kinderen te plaatsen.  
 

Categorie Spnr 
  

Locatie 
 

 Soort plek Tst 
 huidig huidig streefbeeld 

C111/4303 Voortingplantsoen       traditioneel + sport 16 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar 
C113/4301 Merensplein 3      traditioneel 8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 
C147/4301 Mari Andriessenplein 49     traditioneel 5 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar 
# # traditioneel - geen 0 t/m 5 jaar 
# # traditioneel - geen 0 t/m 5 jaar 
# # traditioneel - geen 0 t/m 5 jaar 
# # sport en ontmoeting - geen 12 t/m 18 jaar 

Tabel 32 Plekken in de Rozenprieel 

3.20. Speelruimte in Patrimoniumbuurt 
De Patrimoniumbuurt bestaat voornamelijk uit woningen in rijen, smalle straten en een beperkte 
openbare ruimte. Parkeren van auto’s vindt voor een deel plaats op het trottoir, waardoor de 
speelruimte op straat en trottoir beperkt is. Het groen blijft beperkt tot enkele grasveldjes met 
groenvakken waar mogelijk wel gespeeld kan worden. Over het totaal is de hoeveelheid informele 
speel- en ontmoetingsruimte redelijk. 
 
Het kinderaantal van ruim 230 0- tot en met 18-jarigen laat tussen de leeftijdsgroepen een duidelijke 
daling zien. 

3.20.1. Indicatieve hoeveelheden 
In de huidige situatie zijn er geen formele speelplekken in de Patrimoniumbuurt ingericht. Gezien het 
kinderaantal is het echter wel wenselijk om een voorziening aan te leggen. Voor een deel zal de 
doelgroep gebruikmaken van voorzieningen in bijvoorbeeld het Nelson Mandelapark. Daarnaast is er 
in de wijk een speeltuinvereniging waar vooral de kinderen en jeugdigen gebruik van zullen maken. 
Centraal in de buurt zou gezocht kunnen worden naar een plek voor alle leeftijden. 
 

Wijk Kind Inventarisatie  Streef-
beeld 

Verschil 

 aant. knd/ha plek tst knd/-
plk 

tst/-
100knd 

tst/plk [plek] [plek] 

Patrimoniumbuurt (18 ha) 232 4,3 0 0 n.v.t. 0 n.v.t.   
0 t/m 5 jaar 53 2,9 0 0 n.v.t. 0 n.v.t. 1 +1 
6 t/m 11 jaar 66 3,7 0 0 n.v.t. 0 n.v.t. 1 +1 
12 t/m 18 jaar 113 6,3 0 0 n.v.t. 0 n.v.t. 1 +1 

3.20.2. Typen speelvoorzieningen 
Een eventuele nieuwe plek zal een combinatie moeten zijn van spelen, sport en ontmoeten. 
 

Categorie Spnr 
  

Locatie 
 

 Soort plek Tst 
 huidig huidig streefbeeld 

# # gehele doelgroep - geen 0 t/m 18 jaar 

Tabel 33 Plekken in Patrimoniumbuurt 


