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Advies van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking 

over de  

Evaluatie Speelvoorzieningen 2005 
 

 

 

 
 

Inleiding 
Op 27 februari 2006 ontving de Goudse Adviesraad voor mensen met een 
beperking een adviesaanvraag van de afdeling Leefomgeving over de Evaluatie 

Speelvoorzieningen 2005. 
 

In deze evaluatie wordt de nota speelvoorzieningen 2001 geëvalueerd. Op deze 
nota heeft het RPCP in september 2001 advies uitgebracht, en in 2002 heeft er 
over dit onderwerp een briefwisseling plaatsgevonden met de heer Verboom. In 

onderhavig advies refereren wij aan deze stukken.  
 

De Adviesraad heeft het evaluatierapport met belangstelling gelezen en geeft 
hieronder haar adviezen weer.   

 
 
Nota speelvoorzieningen 2001 

In de nota speelvoorzieningen uit 2001 heeft de gemeente de nodige aandacht 
besteed aan toegankelijke speelvoorzieningen.  De gemeente was van plan om 

een bestaande speelplek in te richten met uitgebreide mogelijkheden voor 
kinderen met een handicap. Aan de hand van een doelgroep-analyse, waar wij 
gegevens voor hebben aangeleverd, werd bepaald dat dit het beste in 

Goverwelle-Speelmoleneiland geplaatst kon worden.  
De adviesraad is dan ook onaangenaam verrast dat de omwonenden hiertegen 

bezwaar hadden vanwege de angst voor verkeersoverlast, en dat de aangepaste 
speelplek daarom verplaatst is naar Korte Akkeren. Terwijl uit onderzoek blijkt 
dat in Goverwelle (en Gouda Oost) de meeste kinderen met een handicap wonen!  

De Adviesraad vindt het jammer dat de bezwaren van de omwonenden, die 
waarschijnlijk geen stand hadden kunnen houden, niet beter door de gemeente 

weerlegd zijn.  
 
In ons advies op de nota speelvoorzieningen hebben wij aan de gemeente 

gevraagd  om bij de aanleg van nieuwe speelplekken en de geplande renovatie 
en aanpassing van bestaande speelplekken, te onderzoeken of de speelplekken 

beter toegankelijk gemaakt zouden kunnen worden, en er speelmogelijkheden 
voor gehandicapte kinderen gecreëerd zouden kunnen worden. Hier lag nu juist 
immers een kans voor de gemeente om de toegankelijkheid gelijk mee te 

nemen.  
 

Evaluatie 
Uit het evaluatierapport vallen de resultaten wat dit betreft tegen. Ondanks de 
aandacht die de gemeente in de nota van 2001 heeft gegeven aan toegankelijke 

speelvoorzieningen, en de ervaring die zij sindsdien hiermee heeft opgedaan, 
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blijkt uit de evaluatie en uit de praktijk dat het plan om meer speelplekken 

toegankelijkheid te maken voor kinderen of ouders met een handicap, in zeer 
beperkte mate gerealiseerd is.  

Zoals hierboven genoemd blijkt uit onderzoek uit 1999 dat de meeste kinderen 
met een handicap in Gouda Oost en Goverwelle te wonen. Juist aan deze kant 
van de stad is echter geen enkel geïntegreerd toestel geplaatst. In plaats 

daarvan zijn in speeltuin De Sluis 3 speeltoestellen geplaatst die ook door 
gehandicapte kinderen gebruikt kunnen worden. Op zich is dit een goede zaak, 

ware het niet dat het terrein van speeltuin De Sluis heel slecht begaanbaar is 
voor rolstoelgebruikers vanwege de onverharde grond. Het doel om een integraal 
toegankelijke speelplek te creëren, is dus niet gehaald. Een ander nadeel van 

deze speelplek is dat bezoekers entreegeld moeten betalen, terwijl alle andere 
speelplekken in Gouda vrij toegankelijk zijn. 

Naast De Sluis is er slechts op twee andere plekken in de hele stad een bruikbaar 
speeltoestel aanwezig; aan het Boegpad en de Van Persijnstraat.  
 

Zoals uit speeltuin de Sluis blijkt gaat het niet alleen om speeltoestellen, maar 
ook om de inrichting, de begaanbaarheid en bereikbaarheid van de speelplek, 

zodat ook gehandicapte ouders met hun kind een speelplek kunnen bezoeken. 
Aan dit laatste aspect is geen aandacht besteed in de evaluatie. Ondanks dat er 

veel speelplekken in de afgelopen jaren zijn aangepast en/of gerenoveerd, is 
daarbij niet standaard de toegankelijkheid meegenomen, waardoor veel 
speelplekken niet of beperkt toegankelijk zijn. Ook de speelplek in het Steinse 

Groen is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers vanwege het onbegaanbare 
terrein.   

 
In de beleidsuitgangspunten voor de toekomst vinden we niets terug over het 
verbeteren van de toegankelijkheid. Het gegeven dat er juist in Goverwelle en 

Gouda Oost de meeste behoefte is aan aangepaste speelplekken wordt niet meer 
verder in de plannen meegenomen. Zelfs het plaatsen van een "enkel aangepast 

toestel" (laatste zin in de alinea over integratie) in Goverwelle komt niet meer 
terug in de plannen voor de toekomst. Ook in het plan om mogelijke meer 
speelplekken te creëren zoals in het Steinse Groen, wordt het meenemen van de 

integrale toegankelijkheid niet genoemd.   
 

In ons advies uit 2001 hebben wij aangegeven dat het belangrijk is dat er 
informatie beschikbaar komt over de speelmogelijkheden voor gehandicapte 
kinderen, zodat ouders weten waar zij hun kind kunnen laten spelen.  

Ook hierover vinden wij niets terug.   

 
Inclusief beleid 

In dit advies wil de Adviesraad nog eens het belang en de haalbaarheid 
benadrukken van toegankelijke speelvoorzieningen.  
De verbetering van de toegankelijkheid van speelvoorzieningen in Gouda past 

heel goed in het in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde diversiteitbeleid. 
Een van de doelstellingen van het diversiteitbeleid is het voeren van “inclusief 

beleid”; door het toegankelijk maken van algemene voorzieningen ervoor zorgen 
dat alle doelgroepen er gebruik van kunnen maken. 
 

Als het inclusief beleid wordt toegepast op speelvoorzieningen, zou dit betekenen 
dat deze voorzieningen in ieder geval bereikbaar en toegankelijk zouden moeten 

zijn voor ouders of kinderen met een handicap. Daarnaast zouden ook de 
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speeltoestellen zoveel mogelijk bruikbaar moeten zijn voor  kinderen met een 

handicap. Nu is het echter niet zo dat kinderen met een handicap helemaal niet 
kunnen spelen op de bestaande speelveldjes. De bestaande toestellen zijn vaak 

echter niet veilig en niet goed bereikbaar voor kinderen met een handicap. Denk 
hier bijv. aan de zandbak met een grote betonnen rand erom heen. Door een 
kleine aanpassing is diezelfde zandbak voor ieder kind erg goed bereikbaar. 

Soms kan men een bestaand speeltoestel prima geschikt maken voor een kind 
met een beperking, door er op sommige plekken een aanvullende handgreep of 

voetensteun te maken. Met andere woorden; het hoeft bij aanpassingen niet 
altijd te gaan om ingrijpende en geldverslindende zaken.   
 

Middelen 
Omdat de gemeente zich heeft uitgesproken voor inclusief beleid, kunnen 

wellicht  binnen het diversiteitbeleid middelen worden gevonden om meer 
speelvoorzieningen toegankelijk te maken. Naast de mogelijkheden in het kader 
van Inclusief Beleid kan worden gekeken of er mogelijkheden zijn voor 

aanvullende financiële middelen via fondsen.  Als er aandacht geschonken wordt 
aan kinderen met beperkingen in het ontwerp, kan de gemeente een 

subsidieaanvraag indienen bij het fonds Samen buiten spelen 
(www.samenbuitenspelen.nl). Deze beoordeelt of het ontwerp voldoet aan de 

toegankelijkheid 
   
NUSO 

De Landelijke Organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie de NUSO heeft 
een wenkenblad uitgegeven met Richtlijnen voor integraal toegankelijke 

speelvoorzieningen. Dit wenkenblad voegen wij bij dit advies.  
Het wenkenblad geeft aan welke maatregelen genomen dienen te worden om 
een speelvoorziening geschikt te maken voor ouders of kinderen met een 

beperking. Nogmaals, het gaat daarbij meestal niet om ingrijpende en 
geldverslindende zaken. De tijd dat we dachten dat rolstoelschommels en 

rolstoeldraaimolens de oplossing waren is voorbij. 
De NUSO richt zich op aanpassingen die leiden tot het beter functioneren van 
bestaande voorzieningen voor een grotere groep kinderen met een beperking. 

Bovendien is een speelplaats, ingericht aan de hand van de richtlijnen voor 
integrale toegankelijkheid, ook uitermate goed bespeelbaar voor kinderen zonder 

beperking. 
Goed ontwerp houdt bijvoorbeeld in dat er een duidelijke structuur is, dat er 
variatie is in het gebruik van materialen, dat verschillende spelvormen van elkaar 

gescheiden zijn (dus rustig fantasiespel wordt niet gestoord door rondvliegende 
voetballen), dat er goed nagedacht is over contrastwerking e.d..  

Wat betreft de speeltoestellen geldt dat het natuurlijk sterk afhangt van de 
handicap die een kind heeft of hij of zij een toestel goed kan gebruiken. Omdat 
bij spelen ook de uitdaging belangrijk is, kan men bijvoorbeeld bij klimtoestellen 

denken aan toestellen waar je op verschillende manieren naar boven kunt 
klimmen. Kinderen die moeite hebben met klimmen kiezen voor de ‘makkelijke’ 

weg, andere kinderen kiezen de ingewikkelde weg.  
De contactpersoon van de NUSO is Henk Bleyendaal, projectleider Deltaplan, 
telefoonnummer 030-2544880, h.bleyendaal@nuso.nl. 

 
Een speeltoestellenproducent die zich gespecialiseerd heeft in producten voor 

mensen met beperkingen is Kinderland.  

http://www.samenbuitenspelen.nl/
mailto:h.bleyendaal@nuso.nl
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Verder is bij ons bekend dat het Landelijk Bureau voor Toegankelijkheid over dit 

onderwerp een keer een bijeenkomst heeft gehouden (www.lbt.nl).  
 

Toekomst 
In de nota speelvoorzieningen 2001 is een goed begin gemaakt door aandacht te 
besteden aan de integratie van kinderen met een handicap in het buitenspelen. 

Helaas blijkt uit de evaluatie dat de resultaten teleurstellen, en wordt de 
verbetering van de toegankelijkheid niet meegenomen in de plannen voor de 

toekomst.  
De Adviesraad hoopt dat ze met dit advies en de aangereikte informatie het 
belang en de haalbaarheid van toegankelijke speelvoorzieningen nog eens 

duidelijk heeft gemaakt, en verwacht dat de gemeente zich in zal blijven zetten  
voor meer en beter toegankelijke speelvoorzieningen voor iedereen, zeker in het 

kader van ‘inclusief beleid’. 
 
 

Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, 
 

 
 

 
 
D. Mos 

Voorzitter 
 

 
 
 

Bijlage: Wenkenblad Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen 

http://www.lbt.nl/

