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INLEIDING 
 
In een tijd waarin de computer voor een groot deel het leven van ons beheerst, is het van groot 
belang dat kinderen buiten kunnen spelen. Buiten spelen is een ‘must’. Buitenspelen speelt 
een belangrijke rol in de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen. Het 
bevorderd bovendien de integratie en participatie.  
Buitenspeelruimte verhoogt bovendien het woongenot. Het ontbreken van speelruimte leidt 
vaak tot overlast, gebrek aan contact tussen jongeren en ouderen, vervuiling en vandalisme. 

 
De overheid heeft het belang van buitenspelen al lang onderkend en met name op lokaal 
niveau is er in de periode vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw bij het plannen en ontwerpen 
van de openbare ruimte in de steden en dorpen steeds meer rekening gehouden met 
speelruimte voor kinderen in alle leeftijden. Kinderen en jongeren moeten vrij en  
-afhankelijk van de leeftijd- zelfstandig gebruik kunnen maken van de openbare ruimte. 

 
In onze gemeente is tot begin jaren ‘90 steeds situatief ingespeeld op de mogelijkheden en 
behoefte om de openbare ruimte van de vorige eeuw als speelplaats in te richten. In 1993 is 
voor het eerst een speelplaatsenbeleid geformuleerd.  
De bestaande openbare ruimte was de basis voor het inrichten van de openbare ruimte en in 
programma’s voor de nieuwe wijken werd heel bewust rekening gehouden met ruimte voor 
nieuwe speelplaatsen. 

 
In de afgelopen jaren is er in zijn algemeenheid een andere visie ontstaan over de rol van de 
overheid bij o.a. de inrichting van de openbare ruimte. Van groot belang is ook dat de visie op 
spelen in die openbare ruimte is gewijzigd.  
Voorts vragen de steeds stringentere veiligheidsnormen, inrichtingseisen en daarmee de sterke 
stijging van zowel de investerings- als exploitatiekosten van (inrichting van) de openbare 
ruimte, om een herbezinning op de rol van de gemeente Someren.  
In het kader van de kerntakendiscussie is besloten tot een herijking van het Somerense 
speelplaatsenbeleid. 

 
In deze nota worden in hoofdstuk 1 de visie en doelstelling op spelen weergegeven.. 
Hoofdstuk 2  geeft een beknopte samenvatting van het huidige speelplaatsenbeleid van onze 
gemeente en in hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het 
gemeentelijk speelruimtebeleid in de komende 10 jaar vermeld.  
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1. ALGEMENE VISIE OP SPELEN  
 
 
1.1. visie en doelstelling 
Someren dient in alle opzichte een leefbaar dorp te zijn. Die leefbaarheid krijgt mede vorm 
door een goed voorzieningenniveau voor de inwoners van Someren. Het gaat daarbij om tal 
van verschillende voorzieningen zoals de inrichting en bruikbaarheid van de openbare ruimte.  
Bij de inrichting van de openbare ruimte  spelen aspecten als groen, spelen, veiligheid, 
ontmoeting etc. een grote rol. 
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw heeft spelen in die openbare ruimte een steeds 
nadrukkelijkere rol gekregen bij de inrichting van de buitenruimte. Tot voor kort lag de focus 
voornamelijk op de inrichting van formele speelruimte. Steeds meer echter is het belang van 
de informele speelruimte een rol gaan spelen in de waardering van de openbare ruimte. 
 
Het gemeentelijk speelruimtebeleid heeft tot doel de openbare ruimte zodanig in te richten dat 
een evenwichtig en aanbod van formele en informele speelvoorzieningen per kern of wijk 
beschikbaar is voor kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar. Voor het aanbod van formele 
speelvoorzieningen dienen er voldoende financiële middelen te zijn, zodat het mogelijk is 
passend beheer, onderhoud en vervanging uit te voeren.  
 
 
1.2. begrippen speelruimtebeleid 
Speelruimte  
Het is van belang te weten dat de (openbare) ruimte de bepalende factor is bij het spelen en 
niet zozeer de aanwezigheid van speeltoestellen. Speelruimte betreft ten eerste de ruimte die 
feitelijk beschikbaar is om te spelen. Dat betreft zowel de openbare ruimte als de ingerichte 
speelplekken. Ten tweede gaat speelruimte over de spreekwoordelijke ruimte die de 
doelgroep gegund wordt, met andere woorden: "waar mag hij of zij spelen?" . 
Zoals reeds aangegeven in de visie bestaat de speelruimte uit informele (niet specifiek 
ingerichte) en formele (ingerichte) speelruimte/speelplekken.  
Formele speelruimte 
Met formele speelruimte wordt de ruimte aangeduid die specifiek en exclusief is ingericht 
voor de speelfunctie (de speelplekken met voorzieningen). In dit speelruimteplan staat de 
formele speelruimte niet los van de informele speelruimte.  
Informele speelruimte  
Met informele speelruimte wordt de ruimte aangeduid waar de doelgroep leeft, woont en 
(veilig) kan spelen, zoals de straat, de stoep, het plantsoen en het water, maar waar geen 
specifieke speeltoestellen staan.  
Speelprikkels en speeltoestellen 
Een andere terminologie die gebruikt wordt om onderscheid te maken is die van speelprikkels 
en speeltoestellen. Speelprikkels zijn objecten die niet specifiek voor het spelen geplaatst  
zijn, maar een scala aan speelmogelijkheden bieden in de informele en formele speelruimte. 
Speeltoestellen zijn die voorzieningen in de formele speelruimte die specifiek voor het spelen 
geplaatst zijn en gemaakt zijn voor een bepaalde speelmogelijkheid. 
 
 
1.3. Spelen 
Spelen is voor kinderen van groot belang voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. 
Om te kunnen spelen is er ruimte nodig. Kinderen spelen overal, niet alleen op formele 
speelterreinen, maar ook op informele speelplekken als trottoirs, pleinen, tuinen en parken. 
Dat zijn plekken die vaak veel uitdagender zijn om te spelen. De gehele openbare 
woonomgeving in Someren dient daarom beschouwd te worden als potentiële speelruimte. 
Het nieuwe beleid omvat daarom niet alleen de speelterreinen waar speeltoestellen geplaatst 
worden, maar juist ook de informele speelruimte. 
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1.4. Recht op spelen 
Kinderen, jeugdigen en jongeren (de doelgroep) hebben recht op spelen en dus op 
speelruimte. Er bestaat geen (wettelijke) verplichting voor gemeenten om speelplekken aan te 
leggen. Toch bieden de ’Universele verklaring van de rechten van de mens’ waarin staat 
geschreven dat ieder mens recht heeft op vrije ontplooiing en het door de VN aangenomen 
‘Verdrag inzake de Rechten van het kind’ voldoende houvast om de overheid aan te spreken 
op het bieden van ontplooiingsmogelijkheden, waaronder spelen, voor kinderen, jeugdigen en 
jongeren. 
 
 
1.5. Het belang van speelruimte  
Zoals al aangegeven, is het van groot belang dat kinderen zich in alle opzichten kunnen 
ontwikkelen. Spelen in al haar vormen is daarbij van wezenlijk belang. Door te spelen verkent 
het kind, ontmoet het andere kinderen, jeugdigen en jongeren en bekende en onbekende 
volwassenen. Het komt in aanraking met allerlei materialen, structuren en situaties. Spelen is 
een wezenlijk onderdeel van het opgroeien tot jong-volwassene.  Globaal kunnen bij spelen 
de volgende ontwikkeltypen worden onderscheiden:  
- de motorisch-fysieke ontwikkeling. Het gaat hierbij o.a. om de ontwikkeling van de grove en 
fijne motoriek, het opdoen van vaardigheden als lopen, zwemmen, springen, klimmen en 
klauteren, manipulatie van kleine voorwerpen en  
materialen, werpen, vangen.  
- de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkeling van 
het zelfbeeld, zelfstandigheid, besluiten nemen, het ontwikkelen van sociale vaardigheden als 
het omgaan met anderen, regels en gezag, waarden en normen.  
- de cognitief-psychische ontwikkeling: Logisch oplossingsgericht denken,  tijd en ruimte 
structureren, analyseren, beoordelen, vormgeven etc. De aanwezigheid van een uitdagende en 
gevarieerde speelruimte verruimt de mogelijkheden op dit gebied.  
 
Zodra een kind gaat lopen, gaat het gebruik maken van de aanwezige speelruimte. Die claim 
op de (openbare) speelruimte blijft duren tot de leeftijd van ongeveer 18 jaar. De scheidslijnen 
van de leeftijdscategorieën zijn niet haarscherp, maar bij de beoordeling van een speelruimte 
wordt een indeling van leeftijdscategorieën gehanteerd om tot een goede inrichting van de 
openbare speelruimte te kunnen komen.  
 
De kinderen (0 tot en met 5 jaar). 
Voor kinderen tot en met circa drie jaar is de speelplek zeker een plaats waar hij of zij onder 
begeleiding van een oudere veilig kan liggen, kruipen, staan of rondstruinen. Het alleen en 
zelfstandig spelen van een dergelijk jong kind vindt plaats in de besloten omgeving van de 
woning, bijvoorbeeld in de tuin, de woonkamer of eventueel direct bij de voordeur. Om die 
reden zal met de inrichting van de formele openbare speelruimte maar beperkt rekening 
worden gehouden met de aller jongste kinderen. Pas als kinderen naar school gaan willen en 
mogen ze meer hun omgeving verkennen. Dat gebeurt eerst dicht bij huis zodat de ouders nog 
enig zicht op het kind hebben, maar al snel verder de straat in waar het kind steeds meer 
nieuwe mogelijkheden vindt om te spelen. De actieradius is veelal beperkt  tot 100-200 meter. 
De jeugdigen (6 tot en met 12 jaar). 
Het betreft globaal de kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Kinderen in die 
leftijd worden steeds zelfstandiger, onderzoeken (vaak in groepsverband) een wijdere 
omgeving, die nagenoeg de gehele buurt beslaat. De schoolomgeving is vaak een centrale 
ontmoetingsplek. De actieradius bedraagt al vlug 500 meter. 
De jongeren (13 tot en met 18). 
Zij verplaatsen zich door de gehele wijk en vaak ook daar buiten. Er ontstaan andere 
interesses en vaak worden formele speelplekken ingeruild voor meer informele speelruimte. 
Hangen is een geliefde bezigheid en sociale contacten zijn vaak belangrijker dan het feitelijke 
spelen. De actieradius is in beginsel onbeperkt. 
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1.6. Openbare speelruimte 
De laatste jaren wordt er veel genuanceerder gedacht over het inrichten van de openbare 
speelruimte. Waar tot voor kort nog voornamelijk werd ingezet op het plannen en inrichten 
van formele speelplekken, is dat nu niet meer de enige manier om speelruimte te creëren. 
Speelplekken met statisch speeltoestellen worden afgewisseld met formele speelplekken met 
dynamisch toestellen en natuurlijk ingerichte speelplekken waarin de fantasie van de 
gebruiker weer een grote rol speelt. Daarnaast is er meer aandacht voor spelen in de informele 
speelruimte als openbaar groen, een veilige straat of pleintje, de omgeving van water of het 
gebruik van routestructuren. 
Onderzoek heeft uitgewezen, dat de doelgroepen  spelen op:  
-formele speelplekken   25% 
-informele speelplekken grasveld 20% 
    straat/stoep 35% 
    plantsoen e.d. 13% 
    buitengebied 7% 
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2. HUIDIGE SPEELPLAATSENBELEID 
 
 
Het huidige speelplaatsenbeleid is vastgelegd in de in 1993 vastgestelde beleidsnotitie “Buiten 
Spelen”. De notitie bevat de uitgangspunten voor het gemeentelijk speelplaatsenbeleid, geeft 
de voorwaarden te stellen aan speelvoorzieningen, een inventarisatie van de 
bevolkingsopbouw en de toen bestaande speelplaatsen en een overzicht van acties om tot de 
gewenste speelvoorzieningen in de Somerense wijken te komen. 
 
In de afgelopen jaren zijn speelplaatsen aangepast, gerenoveerd en zijn op grond van de 
geldende uitgangspunten nieuwe voorzieningen in met name de nieuwe wijken aangelegd. In 
de afgelopen jaren is daarmee een netwerk van speelvoorzieningen ontstaan. Dat netwerk 
bestaat uit een basisnetwerk en een aantal secundaire speelvoorzieningen.   
Het basisnetwerk biedt een redelijke verdeling van speelvoorzieningen voor de kinderen, 
jeugdigen en jongeren in een wijk/buurt. De basisvoorzieningen liggen veelaal centraal of op 
een daarvoor geschikte locatie in de wijk. 
Daarnaast zijn er in de loop van de jaren in de wijken en buurten secundaire voorzieningen 
aangelegd. Dit zijn kleine voorzieningen, veelal in het openbare groen met een of enkele 
kleinere speeltoestellen. Afhankelijk van de aanwezigheid van de hoeveelheid kinderen in een 
bepaalde doelgroep worden deze speelplekken in stand gehouden. Veel van hetgeen aan 
speelplekken gerealiseerd is, is in overleg met buurtbewoners en wijk- of dorpsraden tot stand 
gekomen. 
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3.  “SPELEN DOEN WE ZELF” 
 
 
3.1. Spelen in Someren: “ Spelen doen we zelf.!!” 
Rekening houdend met de in hoofdstuk 1 geschetste visie en doelstelling van spelen, de 
inhoudelijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan met betrekking tot spelen in relatie 
tot het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte maar zeker ook de noodzaak om 
steeds effectiever om te gaan met de beschikbare gemeentelijk (financiële) middelen 
(kerntakendiscussie) is een heroriëntatie op het gemeentelijk speelplaatsenbeleid gewenst 
respectievelijk noodzakelijk. De visie op spelen leidt tot een aantal beleidsuitgangspunten aan 
de hand waarvan de gemeente Someren het spelen in de openbare ruimte in de komende 10 
jaar vorm kan geven. Daarnaast is het van belang de randvoorwaarden in beeld te brengen. 
 
 
3.2. beleidsuitgangspunten 
1. De 3- tot 18-jarigen in Someren hebben recht op formele en informele openbare 
speelruimte. De allerjongsten zijn met name aangewezen op thuisspelen. Uiteraard kunnen ze 
ook onder begeleiding van ouders gebruik maken van de openbare voorzieningen. 
2. Om voldoende ontwikkelingsmogelijkheden aan de doelgroepen te bieden wordt een 
gevarieerd aanbod aan speelruimte en speelfuncties gerealiseerd. 
3. De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren en in standhouden van voldoende 
basisvoorzieningen (basisnetwerk) om te kunnen spelen. Secundaire voorzieningen worden 
uitsluitend aangelegd of in standgehouden als die een substantieel aandeel leveren in het 
speelaanbod voor de aanwezige doelgroepen. 
4. Er worden geen absolute normen gehanteerd voor hoeveelheid informele of formele 
speelruimte.  
5. Bij ontwerp en onderhoud van de openbare ruimte wordt nagegaan hoe de bespeelbaarheid 
verhoogd kan worden. 
6. Bij de aanleg van nieuwe en de renovatie of het verwijderen van bestaande formele 
speelvoorzieningen wordt er uitsluitend overleg gevoerd met de dorps- of wijkraden. In het 
verleden werd er nog incidenteel met vertegenwoordigers van een buurt overleg gevoerd. 
7. Bij het ontwerpen van speelplekken wordt rekening gehouden met medegebruik door de 
doelgroep met een beperking.  
8. Schoolpleinen die (kunnen) voorzien in de behoefte aan speelruimte maken deel uit van het 
basisnetwerk.  
9. Het onderhoud van de speelvoorzieningen geschiedt op het niveau van “schoon, heel en  
veilig”. 
 
3.3. randvoorwaarden 
1. categorisering. 
In het speelplaatsenplan van 1993 is uitgegaan van een driedeling: kinderen van 0 t/m 5  jaar,  
jeugdigen van 6 t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar. Deze indeling geldt nog 
onverkort.  
 
2 . algemene speelruimtenormen plattelandsgemeente. 
  kinderen jeugdigen jongeren  

actieradius 150 m 400 m  +1000 m  

niveau  straat/blok buurt wijk/dorp  
oppervlakte per 

speelplek 180 m2 720m2 700/1500 m2 

aantal per speelplek 20/35 50/75 85/100  
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Normen zijn niet alleen betrekkelijk, maar de toepasbaarheid van die normen is in meer of 
mindere mate bepaald door de fysieke leefomgeving, het beschikbaar zijn van openbare 
ruimte om in te richten als formele of informele speelruimte!!  
Pas in de laatste decennia is bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken rekening gehouden 
met speelruimte. In eerste instantie betrof het alleen maar formele speelruimte. In de laatste 
jaren is er ook nadrukkelijk aandacht voor informele speelruimte.  
Op dit moment is er onder druk van de slechtere economische omstandigheden weer sprake 
van een tegendraadse ontwikkeling…veel bebouwing en weinig openbare ruimte! 
 
3. algemene eisen aan speelruimte. 
De kwaliteit, intensiteit en variatie van buitenspelen is sterk afhankelijk van de mogelijkheden 
die de openbare ruimte biedt. Speelplekken moet functioneel en sociaal veilig, goed 
toegankelijk en bereikbaar zijn voor de doelgroepen. Voor elke categorie zijn andere eisen 
van toepassing. 
De openbare ruimte dient te voorzien in de speelbehoeften van elke categorie. De speelwaarde 
wordt bepaald door de mate waarin het alle spelvormen ( met name bewegingsspel, 
constructiespel, rollenspel, regel- en wedstrijdspel en ontmoeting) mogelijk maakt. 
 
4. toepassen van Attractiebesluit bij produceren, plaatsen en onderhouden van speeltoestellen. 
Het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (2003) bevat regels voor ontwerp, 
constructie, installatie, gebruik, beheer en onderhoud van speeltoestellen. Dit besluit is van 
toepassing op speeltoestellen of  (natuurlijke) objecten die als zodanig worden gebruikt. De 
regels gelden voor fabrikanten maar ook voor instanties (personen) die een toestellen plaatsen 
op openbaar terrein. 
 
5. beschikbaarheid budgetten voor aanleg, renovatie/vervanging en onderhoud. 
a. De jaarlijkse onderhoudskosten van de formele speelplekken bedragen afgerond  
€ 30.000,--. 
b. De nieuwwaarde van alle speelplekken (toestellen, ondergronden, meubilair e.d.) bedraagt 
€ 686.000,--. Bij een gemiddelde afschrijvingstermijn van 15 jaar bedragen de jaarlijkse lasten 
afgerond € 45.000,--. Omdat de (vervangings)investeringen per jaar sterk (kunnen) variëren, 
is het nagenoeg ondoenlijk uit te gaan het hanteren van een gemiddelde. 
c. Bij een aanpassing van het aantal speelplaatsen op grond van de inventarisatie is een 
jaarlijkse bijdrage benodigd van gemiddeld € 56.284,= per jaar tot en met 2022. 
 
6. demografische ontwikkelingen 
Aan de hand van de leerlingenprognoses basisonderwijs kan worden geconstateerd, dat de 
doelgroep (0-18 jaar) geleidelijk in aantal afneemt. 
 
Kern/jaar 2010 2013 2016 2026 
Someren-Heide 164 158 134 119 
Lierop 229 199 166 152 
Someren-Eind 304 273 238 227 
Noord 193 126 88 81 
Loove 254 227 200 186 
Dorp 327 309 288 270 
Waterdael 267 301 303 287 
 
 
Een meer specifieke inventarisatie (peildatum 1 april 2012) van het aantal kinderen in de 
Somerense wijken, kernen en het buitengebied wijst ook op een verdere afname van het aantal 
kinderen. Het is voor de handliggend het speelplaatsenbeleid af te stemmen op die 
ontwikkeling. 
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 0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 
Lierop 67 141 136 
Someren-Eind 118 179 173 
Someren-Heide 38 73 51 
Someren-Dorp 97 181 188 
Someren-Loove 108 179 229 
Someren-Waterdael 130 193 199 
Someren-Noord 107 154 151 
buitengebied 167 416 444 
totaal 832 1516 1571 
 
 
7. Speelplaatsenbeleid vanaf 2013 
De huidige speelplekken en de inrichting daarvan is niet toevallig tot stand gekomen. Nieuwe 
inzichten over spelen, demografische en economische ontwikkelingen  
 
Aan de hand van de uitgangspunten en randvoorwaarden is vervolgens aangegeven wat het 
perspectief is van de speelplekken. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met de 
demografische ontwikkelingen is de wijk of kern waarin de speelplekken zijn gesitueerd. 
 
In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd, dat de ontgroening ook aan Someren niet 
voorbij gaat. De leerlingenprognoses van het basisonderwijs bieden daarbij een zeer 
betrouwbare houvast. 
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4. INVENTARISATIE/OVERZICHT SPEELVOORZIENINGEN 
 
4.1. formele speelplekken 
Verspreid over de kernen en wijken is in de afgelopen jarenmiddels een groot aantal 
speelplekken ingericht. De speelplekken zijn met een nummer weergegeven op de 
plattegronden. Elke speelplek is vervolgens kort beschreven op de parameters: speelwaarde, 
oppervlakte, speeltoestellen met leeftijdscategorie, valondergrond en kwaliteit/levensduur van 
de speelplek.  
 
Someren-Heide 
Formele speelplekken 
Someren Heide heeft 2 formele speelplekken.  
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Speelplek 1007 Herdersveld: 
 

 
 
 
Speelwaarde: klauteren, glijden, schommelen voor kinderen tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 600 m2 
Speeltoestellen: glijbaan, klimtoestel, schommel, duikelstang, veerbeest 
Valondergrond: grasveld met 2 zandbakken    
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 22355,= 
2013: € 5273,= 
2014: € 5290,= 
2015: € 1107,= 
2019: € 8527,= 
2022: € 2158,= 
Toekomst: handhaven 
 
 
Speelplek 1008 Eggendreef/Gaffel 

 
Speelwaarde: spelsporten, skaten, klauteren tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 2650 m2 
Speeltoestellen: skatebaan, trapveld, korfbalveld, groot klimtoestel 
Valondergrond: grasveld en zandbak 
Kwaliteit/levensduur: zeer goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 51088,= 
2019: 48263,= 
2021: 2825,= 
Toekomst: handhaven 
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Informele speelplekken 
In de kern kan het parkje met de omgeving van De Bunt worden aangemerkt als informele 
speelruimte. Nabij de Bunt bevinden zich enkele jeu de boulesbanen. De kern Someren-Heide 
is relatief klein en het uitloopgebied is snel bereikt. De bosrijke omgeving (Somerense-Heide 
en Boxenberg zijn daarom eveneens aan te merken als ruimten die zich lenen om er te spelen. 
 
Lierop 
Formele speelplekken 
In Lierop zijn 6 speelplekken. 
 

 
Speelplek 1017 Somerenseweg 

 
Speelwaarde: trapveld en skatebaantje t/m 18 jaar 
Oppervlakte:5000 m2 gras, waarvan 300 m2 asfalt 
Speeltoestellen: skatebaantje, goaltjes met ballenvangers 
Valondergrond: geen 
kwaliteit/levensduur: goed.  
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 2328,= 
2016: € 2328,= 
Toekomst: handhaven 
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Speelplek 1018 Basisschool Rendal  

 
Speelwaarde: klimmen, klauteren, schommelen, springen etc. tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 550 m2 
Speeltoestellen: 9 kleinere speeltoestellen 
Valondergrond: gras en rubberen tegels 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022 
Speeltoestellen zijn van de school. Gemeente heeft geen kosten. 
Toekomst: handhaven 
 
Speelplek 1025 Slutelakker  

 
Speelwaarde: klimmen, glijden, jeu de boules tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 650 m2 
Speeltoestellen: glijbaan, jeu de boulesbaan 
Valondergrond: gras en zandbak 
Kwaliteit/levensduur: redelijk/goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 32670,= 
2012: € 5393,= 
2013: € 1654,= 
2014: € 5029,= 
2018: € 20594,= 
Toekomst:handhaven 
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Speelplek 1028 Hemelaar  

 
 
Speelwaarde: voetbal, jeudeboulen, klimmen, klauteren tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 1500 m2 
Speeltoestellen: combitoestel, klimtoestel, goaltjes, jeu de boulesbaan 
Valondergrond: gras, zandbak 
Kwaliteit/levensduur: goed/redelijk 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 22450,= 
2012: € 1276,= 
2013: € 10990,= 
2014: € 1072,= 
2018: € 1382,= 
2021: € 1920,= 
2022: € 5810,= 
Toekomst: handhaven 
 
Speelplek 1029 Frank Doucettestraat 

 
Speelwaarde: balspelen, tafeltennis tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 450 m2 
Speeltoestellen: combinatietoestel, tafeltennistafel  
Valondergrond: gras en zandbak 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 9285,= 
2019: € 6270,= 
2022: € 3015,= 
Toekomst:handhaven 
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Speelplek 1030 natuurspeelterrein Balisboom 

 
Speelwaarde: multifunctioneel inclusief fietscross tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 7770 m2 
Speeltoestellen: natuurlijke inrichting met water, zand en gras bevat kabelbaan en speelhuisje 
Valondergrond: zand 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 16222,= 
2018: € 634,= 
2020: € 12013,= 
2021: € 3566,= 
Toekomst:handhaven 
 
Informele speelplekken 
Ook Lierop is een relatief kleine kern van waaruit het buitengebied (Lieropse/Strabrechtse –
Heide, Herselse bossen) snel is bereikt. In de kern kan het park (zustersveldje) worden 
aangemerkt als informele speelruimte. 
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Someren-Eind 
Formele speelplekken 
In Someren-Eind zijn 12 speelplekken 
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Speelplek 1015 Kleijnaarstraat  

 
Speelwaarde: klein speelterrein voor klimmen, klauteren, glijden tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 850 m2 
Speeltoestellen: combitoestel in zandbak, glijbaan en 2 veerelementen 
Valondergrond: gras en zandbak  
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022 totaal € 8868,= 
2012: € 493,= 
2015: € 2755,= 
2017: € 4374,= 
2021: € 1246,= 
Toekomst: handhaven  
 
Speelplek 1016 Korteweg 

 
Speelwaarde: spelsport voetballen/trapveldje tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 1.350 m2 
Speeltoestellen: geen 
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: redelijk/goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal 0 
Toekomst: handhaven als openbaar groen en aanmerken als informele speelruimte zonder 
speeltoestellen. 
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Speelplek 1017 Alb Kuijpersstr. 

  
Speelwaarde: beperkte speelgelegenheid zonder speeltoestellen 
Oppervlakte: 600 m2 
Speeltoestellen: zandbakje 
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: slecht 
Financiën 2012 t/m 2022: 0 
Toekomst: speeltoestel(len) verwijderen en handhaven als openbaar groen 
 
Speelplek 1019 Leemskuilen 

 
Speelwaarde: klimmen,schommelen, glijden tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 200 m2 
Speeltoestellen: combitoestel  
Valondergrond: gras en zandbak 
Kwaliteit/levensduur: redelijk/goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 9917,= 
2012: € 3004,= 
2013: € 3034,= 
2014: € 1064,= 
2022: € 2815,= 
Toekomst: handhaven speelplek 
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Speelplek 1022 Sluisstraat 

 
Speelwaarde: glijden, spelen tot en met 6 jaar 
Oppervlakte: 500 m2 
Speeltoestellen: zandbak, klein speeltoestel, glijbaantje 
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal 0 (besparing € 8183,=) 
Toekomst: op termijn speeltoestellen opruimen en openbaar groen handhaven als informele 
speelplek. 
 
Speelplek  1028 Wingerd 

 
Speelwaarde: glijden, klimmen, klauteren 
Oppervlakte: 1000 m2 
Speeltoestellen: combitoestel met glijbaan, veerbeestjes, klimtoestel 
Valondergrond: gras met zandbak 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 59089,= 
2012: € 5787,= 
2014: € 1611,= 
2018: € 1813,= 
2019: € 30924,= 
2020: € 3173,= 
2021: € 15781,= 
Toekomst: handhaven 
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Speelplek 1030 Vonderstraat 

 
Speelwaarde: schommelen, glijden tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 600 m2 
Speeltoestellen: schommel, glijbaan en 1 veerbeest 
Valondergrond: gras en zandbak 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2020: Besparing totaal € 13027,= 
2012: € 1004,= 
2019: € 3646,= 
2021: € 8377,= 
Toekomst: Op termijn toestellen verwijderen en handhaven als openbaar groen.handhaven 
 
Speelplek1032 Korenakker  

 
Speelwaarde: klimmen, klauteren, glijden, schommelen tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 1500 m2 
Speeltoestellen: groot combitoestel in zandbak 
Valondergrond: gras met zandbak 
Kwaliteit/levensduur: matig/redelijk  
Financiën 2012 t/m 2022: 
2015: € 1502,= 
2021: € 2686,= 
Toekomst: Handhaven. 
 
 
 
 
 
 
 
Speelplek 1033 Meidoornstraat  
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Speelwaarde: spelen waaronder glijden tot 6 jaar 
Oppervlakte: 100 m2 
Speeltoestellen: glijbaantje, 2 veerbeesten,  
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 13353,= 
2012: € 4528,= 
2014: € 2349,= 
2022: € 6476,= 
Toekomst: Op termijn speeltoestellen verwijderen en handhaven als openbaar groen. 
 
Speelplek 1034 Sluis XIII Landbouwstraat 

 
Speelwaarde: sportspelen(voetballen) klimmen, klauteren, jeu de boulen tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 1800 m2 
Speeltoestellen: 2 combitoestellen, klimtoestel, goals, 2 jeu de boulesbanen 
Valondergrond: gras en zandbak 
Kwaliteit/levensduur: redelijk/goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 27897,= 
2013: € 3250,= 
2014: € 780,= 
2015: € 18004,= 
2018: € 5863,= 
Toekomst:handhaven 
 
 
 
 
 
 
Speelplek Vaartje 
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Speelwaarde: voetballen 
Oppervlakte: 3.300 m2 
Speeltoestellen: goaltjes 
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal 0 
Toekomst: Handhaven 
 
Speelplek W. Alexanderlaan 
Speelwaarde: spelsporten  
Oppervlakte: 2600m2 
Speeltoestellen: geen 
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal 0 
Toekomst: handhaven als openbaar groen met mogelijkheid tot informeel spelen. 
 
Speeltuin Prinses Irene 
Speeltuin van speeltuinvereniging Prinses Irene aan de Kampstraat. 
Speeltuin die onlangs is voorzien van nieuwe speeltoestellen en in de zomermaanden is 
opengesteld voor alle kinderen uit groot Someren. 
 
Informele speelplekken 
Plein rond gemeenschapshuis De Einder, omgeving ’t Vaartje. 
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Someren- -Dorp 
In Someren dorp zijn 30 formele speelplekken 
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Someren-kern 
 
Speelplek 1031 Kloostertuinen /basischool Maria 

 
Speelwaarde: klimmen, klauteren, schommelen, spelen met zand, jeu de boules 
Oppervlakte: 800 m2 
Speeltoestellen: combitoestel, evenwichtstoestel, mandschommel, klimtoestel, zandbak, 2 jeu 
de boulesbanen 
Valondergrond: zand en gras 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 38269,= 
2012: € 3308,= 
2014: € 15697,= 
2017: € 2842,= 
2022: € 16422,=  
Toekomst: handhaven 
 
Speelplek 3011 Hoornmanstraat  

 
Speelwaarde: klimmen, jeu de boules,  tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 600 m2 
Speeltoestellen: speelhuisje, combitoestel, veerbeest, jeu de boulesbaan 
Valondergrond: gras en zandbak 
Kwaliteit/levensduur: matig 
Financiën 2012 t/m 2022: 0  (besparing € 10180,=) 
Toekomst: (op termijn) speeltoestellen en jeu de boulesbaan verwijderen   
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Speelplek 4035 Dilmanshof 

 
Speelwaarde: klimmen, schommelen, glijden, jeu de boulen  
Oppervlakte: 400 m2 
Speeltoestellen: combitoestel, veerbeest, jeu de boulesbaan 
Valondergrond: gras en zandbak 
Kwaliteit/levensduur: redelijk/goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 17176,= 
2012: € 8537,= 
2014: € 2372,= 
2022: € 6267,= 
Toekomst:  handhaven 
 
Informele speelplekken 
Informele speelplekken zijn onder andere het Julianapark, het Postelpark en het 
Speelheuvelplein en Wilhelminaplein 
 
Someren-Noord 
 
Speelplek 2019 Munnekenplein  
Speelwaarde: speelplek is onlangs omgevormd tot groen pleintje 
Oppervlakte: 1200 m2 
Speeltoestellen: geen 
Valondergrond: bol grasveld 
Kwaliteit/levensduur: nvt 
Financiën: nvt 
Toekomst: geen formele speelplek meer. Deze locatie kan zich ontwikkelen tot een informele 
speelplek  
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Speelplek 2023 Noordplein  

 
Speelwaarde: klimmen en klauteren kinderen tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 450 m2 
Speeltoestellen: combitoestel en 2 veerbeesten 
Valondergrond: gras en zandbak 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 15580,= 
2016: € 636,-- 
2017: € 1956,= 
2019: € 12988,= 
Toekomst: handhaven 
 
Speelplek 2024 Rosdaal 

 
Speelwaarde: klimmen klauteren, glijden tot 12 jaar 
Oppervlakte: 1000 m2 
Speeltoestellen: 2 grotere combitoestellen, glijbaan, evenwichttoestel 
Valondergrond: gras met zandbakken 
Kwaliteit/levensduur: redelijk/goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 15217,= 
2013: € 5114,= 
2014: € 4606,= 
2017: € 1615,= 
2019: € 2591,= 
2021: € 1291,= 
Toekomst:handhaven 
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Speelplek 2025 Sijlkensstraat 

 
Speelwaarde: spelsporten (voetballen), klimmen, klauteren, glijden 
Oppervlakte: 1250 m2 trapveld en speelveldje 1350 m2 
Speeltoestellen: trapveld en speelveld met zandbak, combitoestel, 2 veerbeesten, 
basketbalbord en glijbaan 
Valondergrond: grasvel en zandbak 
Kwaliteit/levensduur: matig 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 10217,= 
2012: € 487,= 
2014: € 7217,= 
2017: € 2513,= 
Toekomst: herinrichting met behoud van speelkwaliteit 
 
Speelplek 2029 Stappert 

 
Speelwaarde: kinderen tot en met 6 jaar 
Oppervlakte: 100 m2 
Speeltoestellen: speelhuis en veerbeest 
Valondergrond: houtsnippers 
Kwaliteit/levensduur: matig 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal 0  (besparing € 6765,=) 
Toekomst:  Op termijn herinrichten als openbaar groen. Speelplek kan vervallen  
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Speelplek 2030 skateparkje Witvrouwenbergweg 

 
Speelwaarde: skaten tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 645 m2  
Speeltoestellen: 6 skate-elementen  
Valondergrond: asfalt  
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 50453,= 
2019: € 50453,= 
Toekomst: handhaven  
 
Informele speelplekken 
Het Slievenpark, het grasveld aan de Acaciaweg en enkele kleinere grasperken kunnen als 
informele speelplekken worden aangemerkt. 
 
Loove 
 
Speelplek 4003 A en B Fellenbeemd 

   
Speelwaarde: klimmen, klauteren en evenwicht 
Oppervlakte: 260 m² 
Speeltoestellen: evenwichtsbalk, combinatietoestel, veerbeest 
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: matig/redelijk 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal € 0  (besparing € 2631,=) 
Toekomst: verwijderen 
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Speelplek 4007 A en B Kolerhof  

  
Speelwaarde: klimmen, klauteren tot en met 18 op A en spelen op B tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 400M2 en 200 m2 
Speeltoestellen: combitoestel op A en duikelstang, veerbeest, telraam, speelhuisje op B 
Valondergrond: zand op A, gras op B 
Kwaliteit/levensduur: matig 
Financiën 2012 t/m 2022: totaal : € 2.795,= 
A 2014: € 2.795,= 
B: besparing: € 2.706,= 
Toekomst:A handhaven en B verwijderen 
 
Speelplek 4010 Passakker/Loovevijver 

 
Speelwaarde:volleyballen, klimmen, schommelen en klauteren, glijden tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 400 m2 (volleybal) en 440 m2 
Speeltoestellen: 2 combitoestellen en kleine glijbaan 
Valondergrond: zand en gras 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën totaal 2012 t/m 2022: € 23.342,= 
2014: € 1.541,= 
2017: € 7.396,= 
2022: €14.405,= 
Toekomst: handhaven 
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Speelplek 4011 Van Gijselstraat Oost 

 
Speelwaarde: spelsport (voetballen) trapveldje tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 1700 m2 
Speeltoestellen: goaltjes 
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: redelijk/goed 
Financiën 2012 t/m 2022 totaal € 1.256,= 
2017: € 1.256,= 
Toekomst: handhaven 
 
Speelplek 4013 Venkelhof  

 
Speelwaarde: klimmen, schommelen, glijden tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 250 m2 
Speeltoestellen: 2 combitoestellen met glijbaan en schommel 
Valondergrond: zand 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m/ 2022 totaal: 0 (besparing € 10.832,=) 
Toekomst: op termijn toestellen verwijderen en omvormen tot plantsoen 
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Speelplek 4042 Wolfsveld 

 
Speelwaarde: skaten, spelsporten, jeu de boulen, klimmen, klauteren,.hangen, tot en met 18 
jaar. 
Oppervlakte: 2700 m2 
Speeltoestellen: spelsporten, jeu de boulesbanen, combitoestel, speelhuis, glijbaan 
Valondergrond: asfalt en zand 
Kwaliteit/levensduur: redelijk/goed 
Financiën 2012 t/m 2022 totaal: € 43.960,= 
2012: €   1.346,= 
2014: € 39.241,= 
2015: €   1.107,= 
2019: €   2.266,= 
Toekomst: handhaven 
 
 
Speelplek 4018 Middelstraat 

 
Speelwaarde: elementair bewegen/spelen tot en met 6 jaar. 
Oppervlakte: 80 m2 
Speeltoestellen: 2 veerbeesten en duikelrek 
Valondergrond: rubberen tegels in tegelplateau 
Kwaliteit/levensduur: matig/redelijk 
Financiën 2012 t/m 2022 totaal: 0  (besparing: € 4.309,=) 
Toekomst: op termijn toestellen verwijderen en omvormen naar plantsoen/gras 
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Speelplek 4020 de Rei (bandenbultje) 

 
Speelwaarde:  klimmen, klauteren, hangen tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 6000 m2  
Speeltoestellen: 2 combitoestellen 
Valondergrond: grasveld met 2 zandbakken 
Kwaliteit/levensduur: goed (vervangen in 2012) 
Financiën: 2012 t/m 2022 totaal: € 3.462,= 
2021: € 3.462,= 
Toekomst: handhaven 
 
Speelplek 4022 Nieuwstraat 

 
Speelwaarde: klimmen klauteren tot en met 6 jaar 
Oppervlakte: 125 m2 
Speeltoestellen: combitoestel en twee veerelementen 
Valondergrond: zandbak 
Kwaliteit/levensduur: redelijk/goed 
Financiën 2012 t/m 2022 totaal: 0  (besparing € 6.636,=) 
Toekomst: in de toekomst verwijderen en omvormen tot plantsoen 
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Speelplek 4030 Ooivaarsrijt  

 
Speelwaarde: spelsporten, glijden, schommelen, klimmen en klauteren en tegelplateau met 
rubberen tegels 
Oppervlakte: 700 m2 
Speeltoestellen: combitoestel, glijbaantje, evenwichtstoestel, 2 veerbeesten en telraam 
Valondergrond: grasveld met zandbak 
Kwaliteit/levensduur: redelijk/goed 
Financiën 2012 t/m/ 2022 totaal: €  23.869,= 
2014: €   3.485,= 
2016: € 18.382,= 
2017: €   2.002,= 
Toekomst: handhaven 
 
Speelplek 4042 Groeningen/De Viersprong (basisschool) 

 
Speelwaarde: klimmen, glijden en schommelen tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 350 m2 
Speeltoestellen: zandbak, combitoestel, klimrek 
Valondergrond: gras en zand, tegels. 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022 totaal 0 (besparing € 3.899,=) 
Toekomst: Openbare speelplek van de voormalige Viersprong. De school is verdwenen, 
toestellen kunnen worden verplaatst en speelplek kan worden toegevoegd aan park 
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Speelplek 4043 De Weerden 

 
Speelwaarde: spelen, glijden tot en met 6 jaar 
Oppervlakte: 100 m2 
Speeltoestellen: glijbaantje, zandbak en veerbeest 
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: matig/redelijk 
Financiën 2012 t/m 2022 totaal: 0 (besparing € 5.922,=) 
Toekomst: op termijn toestelletjes verwijderen en omvormen naar grasveld 
 
Speelplek  4044 Pasakker/van Gijselstraat 

 
Speelwaarde: glijden 
Oppervlakte: 80 m2 
Speeltoestellen: glijbaantje 
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: matig 
Financiën 2012 t/m/ 2022 totaal: 0  
Toekomst: speeltoestellen verwijderen en omvormen naar grasveld 
 
Informele speelplekken 
De omgeving van beide vijvers in de wijk, grasveld Ter Craene, omgeving Sporthal De Postel 
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Waterdael 
 
Speelplek 5013 Waterdael park/De Ranonkel (basisschool) 

 
Speelwaarde: spelsporten tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 3000 m2 
Speeltoestellen: goaltjes met ballenvangers 
Valondergrond: gras 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 2022 totaal: € 14524,= 
2013: €    845,= 
2015: €13679,= 
Toekomst: handhaven 
 
Speelplek 5014 Waterdael park IJssel 

 
Speelwaarde: klimmen en klauteren, schommelen, hangen tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 300 m2 
Speeltoestellen: groot combitoestel 
Valondergrond: zand 
Kwaliteit/levensduur: matig  
Financiën 2012 t/m 2022 totaal: 0 (besparing €10297,=) 
Toekomst: Op termijn speeltoestel verwijderen en omvormen naar groen. 
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Speelplek 5015 Waterdael park (Dommel e.o.) 

 
Speelwaarde: klimmen, klauteren, schommelen, hangen tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 1500 m2 
Speeltoestellen: groot combitoestel en speelhuisje 
Valondergrond: grasveld met zandbak 
Kwaliteit/levensduur: matig/redelijk 
Financiën 2012 t/m 2022 totaal: € 21118,= 
2012: €   3149,= 
2015: €   3949,= 
2022: € 14090,= 
Toekomst: handhaven 
 
Speelplek 5016 Amer 

 
Speelwaarde: spelsporten 
Oppervlakte: 500 m2 
Speeltoestellen: basketbalpalen 
Valondergrond: Tegelverharding 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 202 totaal: € 9434,= 
2015: € 4858,= 
2020: € 4576,= 
Toekomst: handhaven 
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Speelplek 5017 Mussel 

 
Speelwaarde: tot en met 18 jaar 
Oppervlakte: 1100 m2 
Speeltoestellen: jeu de boulesbaan, groot combitoestel,  
Valondergrond:  gras met zandbak en tegelplateau 
Kwaliteit/levensduur: goed 
Financiën 2012 t/m 202 totaal: € 20771,= 
2013: €   6784,= 
2016: € 10127,= 
2021: €   3860,= 
Toekomst: Handhaven 
 
Speelplek 5018 Mulderweg/kampje  

 
Speelwaarde: spelen tot en met 12 jaar 
Oppervlakte: 300 m² 
Speeltoestellen: schommel, glijbaan 
Valondergrond: zand en gras 
Kwaliteit/levensduur: redelijk 
Financiën 2012 t/m 2022: 0  (besparing € 5277,=) 
Toekomst: op termijn speeltoestellen verwijderen en omvormen naar gras 
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Totale kosten op basis van bovenstaande acties. 
jaar heide lierop eind dorp noord loove w'dael totaal 

2012 0 6669 14816 11845 487 1346 3149 38312 

2013 5273 12635 6284 0 5114 0 7629 36935 

2014 5219 6101 5804 18069 11823 47062 0 94078 

2015 1107 0 22261 0 0 1107 22486 46961 

2016 0 2328 0 0 0 18382 10127 30837 

2017 0 0 4374 2842 3784 10654 3860 25514 

2018 0 22610 7676 0 0 0 0 30286 

2019 56790 6270 34570 0 65960 2266 0 165856 

2020 0 12013 3173 0 0 0 4576 19762 

2021 2825 5486 28090 0 1291 3462 0 41154 

2022 2158 8825 9291 22689 0 14405 14090 71458 

        601153 

         

2013t/m 2022 562841       

per jaar  56284       

 
 
 
 


