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Bijlage  eisen Haagse speelvoorzieningen 
 

De locatie en inrichting van een speelplek moet aan een aantal standaardeisen voldoen: een 

centrale, sociaalveilige plek in de buurt, dus geen ‘overhoek’, woningen moeten gericht zijn 

op het spelen, sociale controle (belangrijk voor meisjes), speelruimte combineren met een 

ontmoetingsplek of groen, verkeersveilig rondom een speelplek, speelplekken dienen 

bruikbaar en toegankelijk zijn voor kinderen met en zonder handicap. 

Een speelvoorziening biedt voldoende speelwaarde als sprake is van: 

- Een ruime opzet 

- Een uitdagend en gevarieerd aanbod aan speeltoestellen 

- Sociale en verkeersveiligheid 

- Een plek die schoon en goed onderhouden is 

- Een aanbod dat aansluit bij behoefte van omwonende jeugd 

Voor de inrichting van een speelplek geldt een aantal basisvoorwaarden:  

- Creëren van een prettig speelklimaat; groene sfeer en omgeving zijn hierin belangrijk; 
- Spelen combineren met ontmoeten; voldoende zitgelegenheid voor ouders; 
- Verkeersveiligheid; situering langs een looproute verdient de voorkeur; 
- Sociaalveilige inrichting met voldoende zicht en overzicht; 
- Goede verhouding tussen speelruimte en speeltoestellen; 
- Lokale terreinsituatie benutten voor speelaanleidingen; 
- Er dienen geen op zichzelf staande skatevoorzieningen of -elementen te worden 
gerealiseerd, alleen skateparken of een voorziening bestaande uit meerdere elementen; 
- Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden moet er uitgegaan worden van één 
skatevoorziening per 35.000 inwoners;  
- Bij het ontwerp van skatevoorzieningen dienen altijd skatedeskundigen geraadpleegd te 
worden (inclusief skaters) 
- Bij nieuwe woningbouwlocaties dient in principe de richtlijn van 3% aan openbare 
speelruimte te worden gehanteerd in relatie tot het ‘uitgeefbaar’ gebied. 
- Groenvoorzieningen die ook als informele speel- en/of recreatie ruimte kunnen fungeren, 
worden hierin meegeteld.  
- Ontwerpen voor speelplekken worden getoetst door de ACOR (Advies Commissie 
Openbare Ruimte) en dienen over gedragen te worden aan de beheerders. 
 
Vrije valhoogte: grootste verticale afstand vanaf de duidelijk beoogde 

lichaamsondersteuning tot de opvangzone daaronder (De beoogde lichaamsondersteuning 
omvat oppervlakken waartoe de toegang wordt aangemoedigd.).  
 
Valruimte: ruimte in, op of om het speeltoestel, die door de gebruiker kan worden 

ingenomen, tijdens een val van een hoger deel van het toestel. De valruimte begint vanaf de 
vrije valhoogte.  
 
Opvangzone: oppervlak, waarop de gebruiker terecht komt, na vallen door de valruimte.  
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Vrije ruimte: ruimte in, op of om het speeltoestel, die kan worden benut door de gebruiker 

die een beweging ondergaat die door het toestel wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld glijden, 
slingeren, schommelen). Per toestel wordt door de leverancier opgegeven wat de vrije 
valhoogte van een toestel is en wat de afmeting van de opvangzone. Dit staat ook vermeld in 
het certificaat van goedkeuring. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan mogelijke 
gevaren die samenhangen met de nabijheid van speelconstructies die bedoeld zijn voor 
gebruikers van sterk uiteenlopende leeftijdsgroepen, en op drukbezochte speelplaatsen. 
Dynamische speeltoestellen zoals schommels, draaitoestellen en kabelbanen bij voorkeur 
aan de buitenkant van de speelplaats situeren om te voorkomen dat kinderen onbedoeld met 
het toestel in aanraking komen. 


