
 

Programma van Eisen voor een A/B speelplek (0-12 jaar) 
 

 
 
 
De gemeente Zaanstad heeft randvoorwaarden en uitgangspunten voor de inrichting en de realisatie 
van speelplekken opgenomen in het speelruimtebeleidsplan 2017 – 2022. 
Daarnaast bestaat er de WIORZ  (Wegwijzer Inrichting Openbare ruimte Zaanstad). 
 
Uit het speelruimtebeleidsplan betreft het uitgangspunten met betrekking op de aantrekkelijkheid en 
bespeelbaarheid van de speelplek (4.2.1.), de totstandkoming van een gedragen ontwerp samen met 
de gebruikers en omwonenden (4.5.1.), wettelijke kaders rond veiligheid (6.3.1.) en algemene 
inrichtingseisen (6.3.2.)  
 
Onderstaande passages zijn hieruit overgenomen  
 
 
4.2.1 Het aantal spelaanleidingen op speelplaatsen  
De aantrekkelijkheid van een speelplek wordt verhoogd door variatie en hoeveelheid in het aanbod 
van spelaanleidingen.  
Kinderen van 0-12 jaar zijn aangewezen op de speelplekken binnen hun bereik. De Gemeente wil 
daarom per A/B speelplek minimaal 6 spelaanleidingen of speeltoestellen aanbieden. Zodat er genoeg 
variatie in spel kan plaatsvinden per locatie. 
 
Ter verduidelijking van bovenstaande: 
Voor zowel een speelplek voor kinderen van 0-6 jaar (A plek) als een speelplek voor kinderen van 7-
12 jaar (B plek) worden minimaal 6 spelaanleidingen voorzien.  
De vertaling van deze spelaanleidingen kan gevonden in het gebruik van minimaal 3 toestellen, 
waarvan 1 toestel een combinatietoestel is met bijvoorbeeld klauteren, klimmen en glijden.  
 
4.5.1 Tijdens het ontwerpproces  
Bewoners worden betrokken bij de aanleg en inrichting van de speelplekken. In dit interactieve proces 
wordt gekeken naar de belangen van omwonenden en van de doelgroep(en). Deze belangen liggen 
niet altijd op één lijn. Tijdens het ontwerpproces zal gezocht worden naar het haalbare compromis.  
 
Om maximaal draagvlak te krijgen voor de speelvoorzieningen in wijken, is het van belang dat de 
meebeslisruimte voor belanghebbenden zo groot mogelijk is.  
Ten aanzien van de locatie van de speelplaats worden belanghebbenden gevraagd om mee te 
denken met de Gemeente. De Gemeente zal uiteindelijk beslissen op welke plek een 
speelgelegenheid wordt gerealiseerd, omdat zij vindt dat alle kinderen recht hebben op een goede 
sport- / speelvoorziening in de buurt. 
  
Ten aanzien van de invulling van de speelplaats mogen belanghebbenden meedenken én –beslissen. 
Primair gaat het om de doelgroep die daarbij betrokken wordt. Dit is vooral mogelijk bij oudere jeugd. 
Bij het vormgeven van speelplaatsen voor de leeftijdscategorieën 0 tot 6 en 7 tot 12 jaar zullen ook 
ouders worden betrokken voor de invulling. Dit meebeslissen dient te gebeuren binnen de kaders 
zoals in deze nota genoemd.  
 
6.3.1 Aanschaf speeltoestellen  
Op grond van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) moeten alle speeltoestellen 
voldoen aan veiligheidseisen. Centraal daarbij staan de specifieke eisen aan de vormgeving, 
constructie en veiligheid van het toestel. Omdat het keuren van elk afzonderlijk speeltoestel de kosten 
voor aanschaf beduidend zou verhogen, wordt gewerkt met een typegoedkeuring. Elk nieuw model 
speeltoestel dat in serie zal worden geproduceerd, zal worden gekeurd, waarna elk volgend toestel 
dat conform deze specificaties is gebouwd, automatisch ook een goedkeuring heeft.  
Bij aanschaf van de speeltoestellen zal de leverancier het typegoedkeuringscertificaat moeten 
overhandigen inclusief de constructiespecificaties. De beheerder van de speelplaats is verplicht deze 
documenten in een logboek te archiveren om deze op verzoek van de keuringsinstantie te kunnen 
overhandigen. 
 



 

6.3.2 Inrichting van speelplaatsen  
Bij het ontwerpen van speelplaatsen worden de volgende algemene inrichtingseisen gehanteerd:  

 Het risico op een speelplaats moet voor kinderen waarneembaar en in te schatten zijn.  

 Verkeerstechnische inschatting met eventuele maatregelen zoals hekwerken. 

 Per toestel bekijken welke inrichtingseisen er zijn (geen glijbaan in de zon). 

 Er moet een drempel zijn voor kinderen die nog niet met een bepaald risico kunnen 
omgaan.  

 Een veilige terugweg moet mogelijk zijn indien een kind toch niet verder durft / wil. 

 Sterkte en stabiliteit van de speelvoorziening moet voldoende zijn.  

 Er is voldoende bescherming tegen vallen.  

 De speelvoorziening levert geen lichamelijk gevaar op, dus geen scherpe randen en 
punten.  

 Er zijn geen openingen in het speeltoestel die aanleiding kunnen zijn tot beknelling en 
verstikking.  

 Er is voldoende vrije bewegingsruimte voor de gebruiker: van belang als door het toestel 
een opgelegde beweging niet onmiddellijk te stoppen is (glijbaan, schommel, draaimolen).  

 Speelplaatsen moeten ook voor mindervaliden toegankelijk zijn.  
 
 
 
Daarnaast 
Als aanvulling op bovenstaande geciteerde tekst zijn er nog een aantal punten van belang. Sommige 
wellicht ten overvloede. 
 

 De ondergrond rond speeltoestellen dient te zijn uitgevoerd met een valdemping  behorende 
bij de hoogte van het toegepaste speeltoestel. Deze wettelijke eisen zijn vastgelegd in de 
NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177. En de NEN norm welke behoort bij het betreffende toestel. 
Voor skatevoorzieningen is de norm NEN-EN 14974:2019 van toepassing. 
 

 Een A speelplek heeft een minimale oppervlakte van 100 m2, een B speelplek een minimale 
oppervlakte van 225 m2. Een gecombineerde A/B plek heeft een minimale oppervlakte van 
400 m2. Wanneer het oppervlak kleiner is, dan zal de slijtage van met name de ondergrond 
groter zijn vanwege de gemiddeld hogere gebruiksdruk. Om die reden wordt op deze 
speelplekken gebruik gemaakt van het slijtvaste gietrubber. De meerkosten die dit met zich 
meebrengt mag niet drukken op het beschikbare budget voor de speelplek. Met andere 
woorden: een kleinere speelplek kan wel, maar zal in verhouding iets duurder zijn in aanleg 
vanwege de duurzamere ondergrond.  

 

 Bij speeltoestellen is een valvrije ruimte opgenomen die bepalend zijn voor de onderlinge 
afstand en de afstand tot obstakels. Met deze afstanden moet rekening te worden gehouden. 

 

 In het participatieproces worden bewoners en gebruikers (met name de kinderen) doorgaans 
tweemaal betrokken. Een eerste keer om de wensen te inventariseren en een tweede keer om 
het voorgestelde ontwerp te presenteren en te beoordelen. Omdat op deze wijze bewoners 
een goede mogelijk hebben om te adviseren over de inrichting van de speelplek en dit op 
andere, door de gemeente gerealiseerde speelplekken, ook wordt toegepast, wordt met klem 
geadviseerd om deze, of een gelijkwaardige werkwijze van participatie toe te passen. 
 

 Groen en bomen kunnen een goede aanvulling zijn op het klimaat en de uitstraling van een 
speelplek. Rekening dient wel te worden gehouden met de worteling van de bomen. 
Wortelopdruk in de toekomst dient te worden vermeden door het aanleggen van een goede 
ondergrondse standplaats (zoals opgenomen in de wiorz groen) en de keuze van een 
boomsoort die niet van nature oppervlakkig wortelt.  
 

 Op een speelplek mag zitgelegenheid en een afvalbak niet ontbreken. 


