Hoe gaan we spelen aan
de Ida Gerhardtstraat?
Idee-inventarisatie &
planrichting

Diverse gezinnen in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd hebben behoefte aan een speelplek in de buurt, dichtbij hun woning. Het
plantsoen tussen de Ida Gerhardtstraat
en de Simon Vestdijksingel zien zij als een
geschikte plek om deze speelplek te verwezenlijken.
In de huidige situatie zijn hier al enkele
speeltoestellen aanwezig, maar het speelaanbod en de ruimtelijke kwaliteit laten te
wensen over. Het is er, kortom, niet gezellig.
Enkele buurtbewoners hebben het initiatief
genomen om een plan te maken. Een plan
door, voor en met buurtbewoners. De gemeente Arnhem is hierover geïnformeerd en
heeft in beginsel positief gereageerd.
Op 29 maart 2014 is met een buurtmiddag ter plaatse een start gemaakt met
het uitdenken van een plan; in een vrolijke
en zonovergoten setting kon iedereen naar
hartelust schetsen, een ideeformulier invullen en discussiëren over de toekomst van het
terrein.
Een springkussen, een tijdelijk pannaveld
en diverse speelattributen zorgden voor een
bruisend geheel. De Plancaravan vormde
het verzamelpunt voor de ideeën. In totaal
zijn 70 reacties in de ideeënbus gestopt: aan
enthousiasme dus geen gebrek!

De geopperde wensen en ideeën voor het
terrein waren uiteenlopend en soms tegenstrijdig. Een inrichtingsplan moet zoveel
mogelijk rekening houden met de verschillende voorkeuren en belangen, maar vooral
ook zullen er een aantal keuzen moeten
worden gemaakt. Wat wel uit alle reacties
blijkt: iedereen gunt de kinderen een fijne
plek met veel speelmogelijkheden.
Opvallend veel mensen zien het terrein in
samenhang met een groter gebied. Er is behoefte aan een betere verdeling van speelterreinen in de wijk. Vooral de oudere jeugd
voelt behoefte aan een betere spreiding.
Rond het terrein aan de Ida Gerhardtstraat uit zich dat in meer speelaanleidingen voor verschillende leeftijdsgroepen. Het
voetballen is zeer populair in de omgeving.
Jammer dat dit moeilijk samengaat met het
spel van kleine kinderen, zijtuinen van woningen en geparkeerde auto’s.
Gelet op de beperkte omvang van het terrein, wordt voor het plantsoen tussen de
Ida Gerhardtstraat en de Simon Vestdijksingel gekozen voor een speelplek voor
kinderen van 0 tot 7 jaar. Eventuele speelvoorzieningen voor oudere kinderen zullen
elders moeten worden gerealiseerd, bijvoorbeeld tussen de Ida Gerhardtstraat en
de W.F. Hermansstraat. Vooralsnog maakt
dit echter geen deel uit van het plan.
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Alle kleinere kinderen willen klimmen, glijden en wippen. Het mag allemaal wel wat
gevarieerder en natuurlijker dan nu. Het
losse zand is lekker voor de kinderhandjes,
maar de katten moeten geweerd worden.
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Ook andere velden aanpakken en per leeftijdscategorie inrichten (3)
Weinig speelmogelijkheden voor grotere kinderen (2)
Betere verdeling van speeltoestellen over
wijk (2)

Ida Gerhardtstraat en naaste omgeving
•
Ander veld voor voetbal voor grotere kinderen (18)
•
Geen Pannaveld
•
Wel Pannaveld (2)
•
Juist hier voetballen (bij water) en ander
veld voor kleineren
•
Basketbalpaal verderop (3)
•
Uitdagende speeltoestellen voor alle leeftijden
•
Nietjes, bankjes, toestellen van elders herplaatsen (2)

De ouders hebben ook hun eigen wensen. Ze
willen vooral kunnen zitten en genieten
van de kinderen, van elkaar en een van een
schoon terrein. Ze zijn bereid meer verantwoordelijkheid te nemen om de boel schoon
te houden.
Ook al is het een rustige woonbuurt, er zijn
te veel auto’s voor het aantal parkeerplaatsen en ze rijden te hard. De plannen
voor het speelterrein mogen tevens gaan
over verkeer belemmerende maatregelen
(afscheiding van het groen, eenrichtingsverkeer, betere drempels, etc.).

Speelmogelijkheden terrein Ida Gerhardtstraat
•
Geen voetbal voor grotere kinderen (2)
•
Klimtoestel / glijbaan (29), wipkip (5), wipwap
(6), ping-pongtafel (2), schommels (5)
•
Zand en water (5), afgebakend (3)
•
Buizen, heuvels
•
Grote diversiteit
•
Beperkt aantal speeltoestellen, laag
•
Voetballen over lengteas van terrein

Het was een geslaagde middag. Men heeft
er zin in om zich samen in te zetten voor
het speelterrein. Dit kan op allerlei gebied,
zoals bij de financiering, aanleg en het
onderhoud.
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Het opnieuw inrichten van het terrein vergt
zorgvuldigheid. De loop van het voet- / fietspad ligt vast, net als de bestaande boomplaatsen. Rondom bomen dient voldoende
afstand te worden bewaard in verband met
het wortelstelsel. Tevens wordt zo overmatige bladval op speeltoestellen voorkomen.
Ook is het van belang rekening te houden
met direct aanwonenden. De inrichting dient
hun privacy te waarborgen. Mocht er een
hoger speeltoestel worden geplaatst, moet
dit op voldoende afstand van zij- en achtertuinen staan om inkijk te voorkomen.
Het is de bedoeling een speelplek te maken,
dit mag nadrukkelijk geen hangplek worden waar ongewenste situaties ontstaan. De
inrichting, maar vooral ook het gezamenlijk
beheer moet hieraan bijdragen. Dit is een
belangrijke gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen!
De ‘inrichtingselementen’ dienen voldoende
robuust te zijn; ze staan immers in de open-

bare ruimte. Voor speeltoestellen in het
bijzonder geldt dat ze veilig moeten zijn.
Aangezien het gemeentelijk grondgebied
betreft, gelden de veiligheidseisen die ook op
‘officiële’ gemeentelijke speelplekken van
toepassing zijn.
Aan weerszijden grenst het plantsoen aan
straten. De inrichting dient het spelen van
kinderen en de verkeersafwikkeling op een
veilige manier naast elkaar mogelijk te
maken.
Zo moet worden voorkomen dat kinderen te
makkelijk de straat op kunnen rennen. Ook
dient het parkeren in de randen van het
plantsoen, zoals dat nu vaak gebeurt, onmogelijk te worden gemaakt.
Het is bij dit alles van groot belang te
beseffen dat het maken van een plan en het
realiseren van de speelplek één ding is - het
samen zorg dragen voor goed beheer is een
tweede. Dit laatste moet echt goed worden
georganiseerd, in overleg met de gemeente.

Inrichting terrein Ida Gerhardtstraat
•
Zand is kattenbak (5); liever rubber tegels,
houtsnippers, oid
•
Stenen weg (3)
•
Bankjes svp (11), picknicktafel (2)
•
Extra prullenbak (2)
•
Onderhoudsvriendelijk
•
Natuurlijke materialen; meer uitdaging
Opmerkingen over het verkeer en parkeren van
auto’s
•
Omheining in de vorm van bv boomstammen,
hekwerk, natuurstenen (9)
•
Veel auto’s op de stoep
•
Eenrichtingsverkeer over Ida Gerhardtstraat
Eigen bijdragen aan inrichting en / of beheer
•
Onderhoud, beheer (13)
•
Samen toezicht houden (2)
•
Plaatsen, bouwen, inrichten (8)
•
Legen van prullenbakken (4)
•
Aktiviteitengroep, fietstocht organiseren,
wijkrommelmarkt, catering
•
Werven van sponsors
•
Algemene assistentie (4)
Diverse opmerkingen
•
Bebording met “verboden honden uit te laten”
•
Sponsoring en crowdfunding voor speeltoestellen
•
Financiele bijdrage
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Startpunt kunnen de bestaande speeltoestellen zijn die al op het terrein aanwezig
zijn: de dubbele schommel en het duikelrekje.
Deze kunnen worden herplaatst, aangevuld
met extra (combinatie)speeltoestellen, zoals:
•
Klimtoestel
•
Glijbaan
•
Wipkip
•
Wipwap

Het fysiek realiseren van de speelplek kan
in enkele klusbijeenkomsten worden gerealiseerd. Voor het daaropvolgend dagelijks en
periodiek beheer zal een permanente werkgroep moeten worden gevormd, die dit blijft
coördineren. Dit laatste is een belangrijke
voorwaarde voor het succesvol in stand
houden van de speelplek zoals die door de
buurt voor elkaar is gebokst.

Ook kan gedacht worden aan een gezamenlijk ‘bouwproject’, waarbij bijvoorbeeld een
wilgentenen hut of prieel wordt gebouwd.
Weliswaar minder robuust, maar dit combineert ‘doen’ , ‘leren’, ‘samen’ en ‘verblijven’.
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de basis blijft de huidige inrichting
In Ingehandhaafd:
fiets- / voetpad, bomen en
ondergrond met gras.

De speeltoestellen worden bij voorkeur
geclusterd, waarbij ook een zitgelegenheid
kan worden gemaakt. Zand als zachte ondergrond ter plaatse van dit cluster is een
mogelijkheid, die bovendien het maaien vergemakkelijkt. Daarbij is het wel van belang
dat dit goed wordt afgebakend, om uitspoeling te voorkomen. Rubberen tegels zijn een
alternatief.
Het zand biedt op zichzelf ook speelmogelijkheden, waarbij 100% schoon speelzand
niet kan worden gegarandeerd. Na het buiten spelen handen wassen dus.
Met aanvullende elementen kan de structuur verder worden versterkt. Deze elementen kunnen ‘harde’ elementen zijn, zoals
de genoemde speelaanleidingen. Ook kan
worden gedacht aan plantsoen, zoals hagen
of heesters. Deze laatste vergen overigens
aanvullend, specifiek beheer; dit moet goed
worden overwogen.
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Het beheer vindt plaats in een co-productie
tussen gemeente en bewoners. Periodiek
maaien, boomverzorging en onderhoud aan
het fiets- / voetpad en straatmeubilair rusten bij de gemeente.

Het realiseren van de gewenste inrichting
vergt mankracht, materieel en financiering.
Benodigde middelen zullen op een creatieve
manier bijeen moeten worden gebracht.
Mogelijk heeft de gemeente overtollige
maar goede speeltoestellen beschikbaar. Indien wordt besloten tot aankoop van nieuwe
toestellen, kunnen deze via de gemeente met
korting worden aangekocht. Ook kan worden
verkend of leveranciers een sponsorkorting
willen aanbieden of dat er geschikte tweedehands opties zijn.

Het schoonhouden van de speelplek vraagt
om dagelijks beheer. Nu al worden de afvalbakken door bewoners geleegd en ruimen
zij ook zwerfvuil op. Door deze werkzaamheden onder wat meer mensen te verdelen, is
tamelijk intensief beheer mogelijk, waarbij
de inspanning per bewoner beperkt blijft.
Wellicht helpt een extra afvalbak tegen
zwerfvuil. Het bord ‘verboden voor honden’
dient in ieder geval te worden gehandhaafd.
Sommigen zijn echter hardleers, zo mag
worden verwacht. Het actief aanspreken
van deze personen op ongewenst gedrag is
dan ook zeer gewenst.
Het periodiek onderhoud aan speeltoestellen
gebeurt door bewoners. Daar waar specifieke kennis of gereedschap vereist is, steekt
de gemeente een handje toe.

Met het instellen van een werkgroep kan
gericht een globaal planvoorstel worden
gemaakt. Het is daarbij praktisch te werken
aan de hand van de thema’s ‘speelaanbod &
inrichting’, ‘beheer’ en ‘middelen’.
Vanuit een inrichtings- en beheersplan kan
een boodschappenlijstje worden gemaakt:
welke materialen, inzet en financiële midden zijn nodig? Vervolgens kan met medebewoners worden overlegd, waarbij details
worden ingevuld en wordt geïnventariseerd
welke middelen bijeen kunnen worden gebracht. Voor nog ontbrekende middelen
wordt in overleg bekeken hoe deze verkregen
kunnen worden.

Overigens hoeven het niet alleen formele
speeltoestellen te zijn. Ook kunnen met
hoogteverschillen, boomstammetjes of een
rioolbuis leuke speelaanleidingen worden
gecreëerd. Dit zijn goedkope en robuuste
oplossingen. Ook de reeds aanwezige zwerfkeien kunnen hierin worden betrokken.
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(Natuurlijke) materialen waarmee speelaanleidingen kunnen worden gemaakt,
kunnen mogelijk via Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, de gemeente of een lokale
aannemer worden verkregen.
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Benodigde financiële middelen kunnen worden bijeengebracht via (inzamel)acties in
de buurt, een bijdrage van gemeente en/
of wijkplatform, eventueel aangevuld met
aanvullende fondsen (Oranjefonds, jantje
Beton).
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