Stroombeek Z2

Piepertkolk 67

0-11

Deze twee plekken zijn samen
de centrale plek voor Barsbeek

De Gele Plomp 63

64 De Lisdodde

Centrale plek voor de buurt.
Inrichten met groen speellandschap
en enkele toestellen.

Piepertkolk inrichten met multifunctionele
all-weather sportplek in combinatie
met natuurspeelplek en hondenspeelplek
aansluiten met routes op omgeving.
Goed ontwerp!

Zwartsluis

62 Cingellanden
6-18

0-11

0-99

0-99

Toestellen kinderen vervangen
door uitdagende toestellen sport
en bewegen (hoge schommel,
supernova, klimwandje) voor
jeugd en jongeren.

Sportpark betrekken naar toekomst toe
(deels openbaar) en samen met
skatebaan (toekomstige plek sportcarrousel),
park (fietscross) en route om
sportvelden (bootcamp) beweegvriendelijk
inrichten.

5km

Hoofdstructuur
Kernplek spelen
Kernplek sporten
Buurtplek spelen
Buurtplek sporten

2 of 5km

Aanvulplek spelen

2 of 5km

Aanvulplek sporten
Wandelroute
Sportroute
Speelroute
Speelstratengebied
Nieuwbouwgebied
Hondenuitlaatroute
Inclusieve route
Seizoenspontje
0-5

0-5

Nevenstructuur
Hondenspeelplek
Opstapplek

0-5

Aanvulpl. ontmoeten
Kernplek ontmoeten
0-5

Inrichting
Beweegvoorziening
Balsport
0-5

Speelvoorziening
Schoolplein

0-5

Functionele route
Beweegtuin

0-5

Inclusief
Woon-zorgcentra
Volkstuin
Dierenweide
Zwemplek
Groene inrichting
Spelen (flexibel)
Balsport (flexibel)

2 of 5km

Bootcamp (flexibel)
Calisthenics (flexibel)

2 of 5km

Skate (flexibel)
Fietscross (flexibel)

De Nieuwesluis 74

0-99

0-11

Buurtplek met toestellen voor de buurt,
goed ontwerp met nadruk op basisschooljeugd 6-10 jaar
en wat meer uitdaging.

Droogstaplek (flex.)

75 De Schuttevaerlaan
In samenhang met groenstructuur ontwikkelen
en daarbij sport/trapveldje behouden
en ontmoeting toevoegen.

Leeftijdscategorie

PLEKKEN

ROUTES

PUNTEN

speelplekken en schoolpleinen

stoepen en fietspaden

ontmoetingsplekken en bankjes

STAP 1:

huidige situatie

Verspreid over de kern zijn diverse voorzieningen. Ze geven de kern het huidige karakter. Vaak
zijn ze gewoon zo gegroeid. Bankjes, speelplekken, groentjes en stoepen. Veel heeft waarde,
maar soms mist er iets. Een onevenredige spreiding van voorzieningen tussen buurten of kernen
of een doelgroep die tussen wal en schip is geraakt. We beginnen niet helemaal opnieuw we
gebruiken wat goed is en werken aan verbeteringen waar dit kan. We kunnen daarin ook wat
schuiven en puzzelen met bestaande voorzieningen.
Zwartewaterland kent geen stedelijke problemen. Bovendien liggen water, natuur en
landschap met recreatieve voorzieningen voor veel bewoners op 5 minuten afstand lopen of
fietsen. Die waarden hoeven niet in de kern terug te komen. Zelfstandigheidsbevordering van
kinderen en zelfstandigheidsbehoud van senioren zijn van belang. Zij moeten hun voorzieningen
op bereikbare afstand hebben. Voor hen is 5 minuten soms al ver genoeg.
Het buitenruimteplan gaat over de voorzieningen voor bewegen, ontmoeten, spelen en
sporten (BOSS) in de bebouwde kommen.

speel- en sportplekken

routes

kijk- en ontmoetingsplekken

Het gebruikspatroon en wensen geven handvatten voor verbetering

STAP 2:

gebruikspatronen

We hebben bewoners gevraagd hoe zij de huidige voorzieningen gebruiken en ervaren.
En waar zij kansen voor verbetering zien naar de toekomst toe. Circa 10% van de inwoners
heeft zich uitgesproken over bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de buitenruimte. Het
gebruikspatroon is daarmee in beeld gekomen. Daaruit is onder andere te lezen dat:
• een duidelijk verband is tussen groene ruimte en gekozen routes voor een ommetje of het
uitlaten van de hond;
• een aantal veel gebruikte plekken zijn en sommige plekken nooit worden genoemd;
• ook nog best veel wensen zijn als het gaat om bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.
Over het algemeen zijn er genoeg plekken en routemogelijkheden, maar zitten hierin missing
links of laat de inrichting te wensen over. Er is grote vraag naar centrale grotere plekken met
een breed aanbod voor alle leeftijden. Daarnaast naar betere beweeg/sportvoorzieningen
en geduide routes voor een brede doelgroep. Het buitenruimteplan gaat in op de
gebruikspatronen van het voorzieningenniveau en kan dit borgen.

leefbaarheidsplan

groenstructuurplan

sport-, recreatie- en centrumplan

Stapeling van doelen en verweven van ambities

centrale plekken en verbingsplekken.....

verbonden door de routes....

verlevendigd met opstapplekken

Totaalkaart BOSS voor de buitenruimte

STAP 3:

ambities en beleid

STAP 4:

totaalkaart BOSS

De huidige buitenruimte is het startpunt

De omgevingswet dwingt om integraal te kijken naar openbare ruimte. De leefruimte en de
gebruiker komen meer centraal te staan bij keuzes. Onder de diverse ambities komt veelvuldig
routing en prettige plekken terug. Deze voorzieningen moeten bijdragen aan positieve
gezondheid, actieve deelname aan de maatschappij, voorzieningenniveau dichtbij waar
nodig, ontmoeting, beleving en beweging en als het kan ook klimaatadaptatie.
Vanuit diverse invalshoeken wordt hieraan gewerkt. Denk aan concrete
uitvoeringsprogramma’s voortkomend uit het groenbeleid, leefbaarheidsplannen, sociaal
beleid en sport- en recreatiebeleid. Bij de definitie van het gebruikspatroon is, vanwege
eerdere participatie op deze thema’s, aangehaakt op al bestaande beleidsnotities en
daarmee uitvoeringsprogramma’s.
Het buitenruimteplan is het plan dat aanleiding geeft diverse uitvoeringsdoelstellingen met
elkaar te verweven. Maar zal in optima forma uitgevoerd ook investeringen vragen op nog
niet gedekte programma’s. Vooral voor multifunctionele sport/beweegplekken en -routes voor
alle leeftijden en goed geduide en veilige routing in de kern.

Binnen de kern is er een hoofdstructuur aan centrale plekken en verbindingsplekken die
zorgen voor eerlijke verdeling van aanbod over buurten en doelgroepen. Zij borgen bewegen,
ontmoeten, spelen en sporten voor alle doelgroepen op bereikbare afstand. Hier ligt de nadruk
op bij investeringen en planvorming.
De routes verbinden deze plekken en sportvelden, het centrum, parken en het buitengebied
met elkaar. Duidelijke aanduiding brengt je snel, veilig en leuk van A naar B of naar het mooie
landschap direct om de kern. Iedereen wordt gestimuleerd om meer te gaan bewegen:
wandelen, fietsen, sporten. Alleen of in een groepje door diversiteit in de routes zoals
beweegroutes, speelroutes, seniorenroutes en sportroutes.
Op de routes is wat te zien en te doen, te rusten of juist iets dat aanzet tot een verhoogde
beweegintensiteit. Deze afspreek- of afscheidspunten aan de routes maken de routes levendig,
geven aanleiding om te ontmoeten, te spelen, te bewegen of gewoon te even niets te doen
en te zitten kijken.

18 Greente

Fluitekruid 17
In combinatie met (deel) schoolplein
multifunctioneler en uitdagender inrichten
voor sport en spel.

6-11

Centrale speel- en sportplek voor
deze kant van de buurt,
goed en uitdagend inrichten om
samenspelen te bevorderen.

5km

Genemuiden

28 Reiger
0-18

6-18

Trapveld en uitdagend toestel
voor de jeugd.

Hoofdstructuur
Kernplek spelen
Kernplek sporten
Buurtplek spelen
Buurtplek sporten
Aanvulplek spelen
Aanvulplek sporten
Wandelroute
Sportroute

5km

Speelroute

0-5

Speelstratengebied
Nieuwbouwgebied
Hondenuitlaatroute
0-5

Inclusieve route
Seizoenspontje

0-5
6-11

Nevenstructuur
0-5

5km
Koppel

Hondenspeelplek

0-5

3

Opstapplek

6-11

Aanvulpl. ontmoeten

0-99
0-5

Kernplek ontmoeten

0-5

Tagpark in samenhang met ijsbaan
voorzien van natuurspeelplek en
multifunctionele sportplek waar
ook sportcarrousel kan staan.

0-5

6-11

Inrichting

0-5

Beweegvoorziening

0-5

Balsport

0-5

Speelvoorziening
Schoolplein
6-11

0-5

Functionele route

0-5

Beweegtuin
Inclusief

Nieuwbouw

Woon-zorgcentra

0-18

Volkstuin

Voldoende aanbod voor spelen
en sporten door goede buurt
plek en twee aanvulplekken

Dierenweide

5km

Zwemplek
Groene inrichting

5km
Lus

Spelen (flexibel)

5

Balsport (flexibel)

0-11

Bootcamp (flexibel)

Centrale plek voor spelen en
ontmoeten voor deze kant
van de buurt, geen sport
toevoegen hier.

Calisthenics (flexibel)
Skate (flexibel)
Fietscross (flexibel)

Varkensgat Z2
6-99

Sportpark betrekken naar toekomst toe (deels openbaar)
en start en finish beweegroute rondom Varkensgat
met plek vissen, zwemmen, fietscross en een hondenspeelplek.

Nieuwbouw
0-18

Voldoende aanbod voor spelen
en sporten door goede buurtplek
en twee aanvulplekken

Droogstaplek (flex.)

25 Fazant
6-11

In combinatie met (deel) schoolplein
multifunctioneler en uitdagender
inrichten voor sport en spel.

0-99

Leeftijdscategorie

PLEKKEN

ROUTES

PUNTEN

speelplekken en schoolpleinen

stoepen en fietspaden

ontmoetingsplekken en bankjes

STAP 1:

huidige situatie

Verspreid over de kern zijn diverse voorzieningen. Ze geven de kern het huidige karakter. Vaak
zijn ze gewoon zo gegroeid. Bankjes, speelplekken, groentjes en stoepen. Veel heeft waarde,
maar soms mist er iets. Een onevenredige spreiding van voorzieningen tussen buurten of kernen
of een doelgroep die tussen wal en schip is geraakt. We beginnen niet helemaal opnieuw we
gebruiken wat goed is en werken aan verbeteringen waar dit kan. We kunnen daarin ook wat
schuiven en puzzelen met bestaande voorzieningen.
Zwartewaterland kent geen stedelijke problemen. Bovendien liggen water, natuur en
landschap met recreatieve voorzieningen voor veel bewoners op 5 minuten afstand lopen of
fietsen. Die waarden hoeven niet in de kern terug te komen. Zelfstandigheidsbevordering van
kinderen en zelfstandigheidsbehoud van senioren zijn van belang. Zij moeten hun voorzieningen
op bereikbare afstand hebben. Voor hen is 5 minuten soms al ver genoeg.
Het buitenruimteplan gaat over de voorzieningen voor bewegen, ontmoeten, spelen en
sporten (BOSS) in de bebouwde kommen.

speel- en sportplekken

routes

kijk- en ontmoetingsplekken

Het gebruikspatroon en wensen geven handvatten voor verbetering

STAP 2:

gebruikspatronen

We hebben bewoners gevraagd hoe zij de huidige voorzieningen gebruiken en ervaren.
En waar zij kansen voor verbetering zien naar de toekomst toe. Circa 10% van de inwoners
heeft zich uitgesproken over bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de buitenruimte. Het
gebruikspatroon is daarmee in beeld gekomen. Daaruit is onder andere te lezen dat:
• een duidelijk verband is tussen groene ruimte en gekozen routes voor een ommetje of het
uitlaten van de hond;
• een aantal veel gebruikte plekken zijn en sommige plekken nooit worden genoemd;
• ook nog best veel wensen zijn als het gaat om bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.
Over het algemeen zijn er genoeg plekken en routemogelijkheden, maar zitten hierin missing
links of laat de inrichting te wensen over. Er is grote vraag naar centrale grotere plekken met
een breed aanbod voor alle leeftijden. Daarnaast naar betere beweeg/sportvoorzieningen
en geduide routes voor een brede doelgroep. Het buitenruimteplan gaat in op de
gebruikspatronen van het voorzieningenniveau en kan dit borgen.

leefbaarheidsplan

groenstructuurplan

sport-, recreatie- en centrumplan

Stapeling van doelen en verweven van ambities

centrale plekken en verbingsplekken.....

verbonden door de routes....

verlevendigd met opstapplekken

Totaalkaart BOSS voor de buitenruimte

STAP 3:

ambities en beleid

STAP 4:

totaalkaart BOSS

De huidige buitenruimte is het startpunt

De omgevingswet dwingt om integraal te kijken naar openbare ruimte. De leefruimte en de
gebruiker komen meer centraal te staan bij keuzes. Onder de diverse ambities komt veelvuldig
routing en prettige plekken terug. Deze voorzieningen moeten bijdragen aan positieve
gezondheid, actieve deelname aan de maatschappij, voorzieningenniveau dichtbij waar
nodig, ontmoeting, beleving en beweging en als het kan ook klimaatadaptatie.
Vanuit diverse invalshoeken wordt hieraan gewerkt. Denk aan concrete
uitvoeringsprogramma’s voortkomend uit het groenbeleid, leefbaarheidsplannen, sociaal
beleid en sport- en recreatiebeleid. Bij de definitie van het gebruikspatroon is, vanwege
eerdere participatie op deze thema’s, aangehaakt op al bestaande beleidsnotities en
daarmee uitvoeringsprogramma’s.
Het buitenruimteplan is het plan dat aanleiding geeft diverse uitvoeringsdoelstellingen met
elkaar te verweven. Maar zal in optima forma uitgevoerd ook investeringen vragen op nog
niet gedekte programma’s. Vooral voor multifunctionele sport/beweegplekken en -routes voor
alle leeftijden en goed geduide en veilige routing in de kern.

Binnen de kern is er een hoofdstructuur aan centrale plekken en verbindingsplekken die
zorgen voor eerlijke verdeling van aanbod over buurten en doelgroepen. Zij borgen bewegen,
ontmoeten, spelen en sporten voor alle doelgroepen op bereikbare afstand. Hier ligt de nadruk
op bij investeringen en planvorming.
De routes verbinden deze plekken en sportvelden, het centrum, parken en het buitengebied
met elkaar. Duidelijke aanduiding brengt je snel, veilig en leuk van A naar B of naar het mooie
landschap direct om de kern. Iedereen wordt gestimuleerd om meer te gaan bewegen:
wandelen, fietsen, sporten. Alleen of in een groepje door diversiteit in de routes zoals
beweegroutes, speelroutes, seniorenroutes en sportroutes.
Op de routes is wat te zien en te doen, te rusten of juist iets dat aanzet tot een verhoogde
beweegintensiteit. Deze afspreek- of afscheidspunten aan de routes maken de routes levendig,
geven aanleiding om te ontmoeten, te spelen, te bewegen of gewoon te even niets te doen
en te zitten kijken.

Hasselt
Sportpark Z3

44 Burg. Malcorpslaan

Gaffel 51

Sportpark betrekken naar toekomst toe
(deels openbaar) en start en finish beweegroute
met plek voor sportcarrousel en droogstaplek.

Hoofdstructuur

0-18

0-18

6-99

Belangrijkste plek in combinatie met
schoolplein voor noordelijk deel van Hasselt
door voetbalkooi.
Sport en spelen behouden.

Deze plek samen met plek 83, 50 en 48
centrale speelzone voor Ter Wee's Hoek.
Ontwerp maken in samenhang
tussen plekken met goede routing.
Dit is een grote toestelplek.

Kernplek spelen
Kernplek sporten
Buurtplek spelen
Buurtplek sporten
Aanvulplek spelen
Aanvulplek sporten
Wandelroute
Sportroute

0-5

Speelroute
Speelstratengebied
Nieuwbouwgebied
Hondenuitlaatroute
Inclusieve route

0-5

Seizoenspontje

Nieuwbouw

0-11

Nevenstructuur

0-18

Wycher v. Russellstraat 5

Hondenspeelplek

Voldoende aanbod voor spelen
en sporten door goede buurt
plek en twee aanvulplekken

0-5

Opstapplek
Aanvulpl. ontmoeten

0-11
0-5

Centrale plek voor spelen
voor deze buurt.

Kernplek ontmoeten

0-5

Z1 Linnenweversgilde

0-5

0-5

Inrichting
Beweegvoorziening

0-11

Balsport

Buurtplek aan ingang wijk
voor 0-11 jarigen met goed trapveld
en diverse toestellen.

Speelvoorziening
Schoolplein
Functionele route
Beweegtuin
Inclusief
Woon-zorgcentra

5km

Volkstuin

0-11

Dierenweide
Zwemplek

34 Van Dedemlaan

Groene inrichting

0-5

Spelen (flexibel)

Vanwege nieuwbouw komt
deze plek in de plaats van de
W. Egbertstraat.

Balsport (flexibel)
Bootcamp (flexibel)

2km

Calisthenics (flexibel)
Skate (flexibel)

2km

Fietscross (flexibel)

2 of 5km
Van Stolkspark 41
0-99

Ruimte voor natuurlijk spelen en
waterspelen maken in klassieke stijl.

5km

Droogstaplek (flex.)
0-99

IJsbaan
6-99

Zoeken naar mogelijkheden
voor breder gebruik van deze
locatie zonder natuurwaarde
aan te passen.

38 Ruitenstraat

36 Prinsenstraat
0-11

Centrale plek voor de buurt.
Inrichten met groen speellandschap
en enkele toestellen.

6-99

Bovenwijkse sport- en speelplek in samenhang
met schoolpleinen. Hier ruimte voor
sportcarrousel en zorgen voor all-weather
voetbalmogelijkheden

Leeftijdscategorie

PLEKKEN

ROUTES

PUNTEN

speelplekken en schoolpleinen

stoepen en fietspaden

ontmoetingsplekken en bankjes

STAP 1:

huidige situatie

Verspreid over de kern zijn diverse voorzieningen. Ze geven de kern het huidige karakter. Vaak
zijn ze gewoon zo gegroeid. Bankjes, speelplekken, groentjes en stoepen. Veel heeft waarde,
maar soms mist er iets. Een onevenredige spreiding van voorzieningen tussen buurten of kernen
of een doelgroep die tussen wal en schip is geraakt. We beginnen niet helemaal opnieuw we
gebruiken wat goed is en werken aan verbeteringen waar dit kan. We kunnen daarin ook wat
schuiven en puzzelen met bestaande voorzieningen.
Zwartewaterland kent geen stedelijke problemen. Bovendien liggen water, natuur en
landschap met recreatieve voorzieningen voor veel bewoners op 5 minuten afstand lopen of
fietsen. Die waarden hoeven niet in de kern terug te komen. Zelfstandigheidsbevordering van
kinderen en zelfstandigheidsbehoud van senioren zijn van belang. Zij moeten hun voorzieningen
op bereikbare afstand hebben. Voor hen is 5 minuten soms al ver genoeg.
Het buitenruimteplan gaat over de voorzieningen voor bewegen, ontmoeten, spelen en
sporten (BOSS) in de bebouwde kommen.

speel- en sportplekken

routes

kijk- en ontmoetingsplekken

Het gebruikspatroon en wensen geven handvatten voor verbetering

STAP 2:

gebruikspatronen

We hebben bewoners gevraagd hoe zij de huidige voorzieningen gebruiken en ervaren.
En waar zij kansen voor verbetering zien naar de toekomst toe. Circa 10% van de inwoners
heeft zich uitgesproken over bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de buitenruimte. Het
gebruikspatroon is daarmee in beeld gekomen. Daaruit is onder andere te lezen dat:
• een duidelijk verband is tussen groene ruimte en gekozen routes voor een ommetje of het
uitlaten van de hond;
• een aantal veel gebruikte plekken zijn en sommige plekken nooit worden genoemd;
• ook nog best veel wensen zijn als het gaat om bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.
Over het algemeen zijn er genoeg plekken en routemogelijkheden, maar zitten hierin missing
links of laat de inrichting te wensen over. Er is grote vraag naar centrale grotere plekken met
een breed aanbod voor alle leeftijden. Daarnaast naar betere beweeg/sportvoorzieningen
en geduide routes voor een brede doelgroep. Het buitenruimteplan gaat in op de
gebruikspatronen van het voorzieningenniveau en kan dit borgen.

leefbaarheidsplan

groenstructuurplan

sport-, recreatie- en centrumplan

Stapeling van doelen en verweven van ambities

centrale plekken en verbingsplekken.....

verbonden door de routes....

verlevendigd met opstapplekken

Totaalkaart BOSS voor de buitenruimte

STAP 3:

ambities en beleid

STAP 4:

totaalkaart BOSS

De huidige buitenruimte is het startpunt

De omgevingswet dwingt om integraal te kijken naar openbare ruimte. De leefruimte en de
gebruiker komen meer centraal te staan bij keuzes. Onder de diverse ambities komt veelvuldig
routing en prettige plekken terug. Deze voorzieningen moeten bijdragen aan positieve
gezondheid, actieve deelname aan de maatschappij, voorzieningenniveau dichtbij waar
nodig, ontmoeting, beleving en beweging en als het kan ook klimaatadaptatie.
Vanuit diverse invalshoeken wordt hieraan gewerkt. Denk aan concrete
uitvoeringsprogramma’s voortkomend uit het groenbeleid, leefbaarheidsplannen, sociaal
beleid en sport- en recreatiebeleid. Bij de definitie van het gebruikspatroon is, vanwege
eerdere participatie op deze thema’s, aangehaakt op al bestaande beleidsnotities en
daarmee uitvoeringsprogramma’s.
Het buitenruimteplan is het plan dat aanleiding geeft diverse uitvoeringsdoelstellingen met
elkaar te verweven. Maar zal in optima forma uitgevoerd ook investeringen vragen op nog
niet gedekte programma’s. Vooral voor multifunctionele sport/beweegplekken en -routes voor
alle leeftijden en goed geduide en veilige routing in de kern.

Binnen de kern is er een hoofdstructuur aan centrale plekken en verbindingsplekken die
zorgen voor eerlijke verdeling van aanbod over buurten en doelgroepen. Zij borgen bewegen,
ontmoeten, spelen en sporten voor alle doelgroepen op bereikbare afstand. Hier ligt de nadruk
op bij investeringen en planvorming.
De routes verbinden deze plekken en sportvelden, het centrum, parken en het buitengebied
met elkaar. Duidelijke aanduiding brengt je snel, veilig en leuk van A naar B of naar het mooie
landschap direct om de kern. Iedereen wordt gestimuleerd om meer te gaan bewegen:
wandelen, fietsen, sporten. Alleen of in een groepje door diversiteit in de routes zoals
beweegroutes, speelroutes, seniorenroutes en sportroutes.
Op de routes is wat te zien en te doen, te rusten of juist iets dat aanzet tot een verhoogde
beweegintensiteit. Deze afspreek- of afscheidspunten aan de routes maken de routes levendig,
geven aanleiding om te ontmoeten, te spelen, te bewegen of gewoon te even niets te doen
en te zitten kijken.

Kamperzeedijk

91 Oostermaat
0-99

Aantrekkelijk inrichten voor meerdere sporten.

Hoofdstructuur
Kernplek spelen
Kernplek sporten
Buurtplek spelen
Buurtplek sporten
Aanvulplek spelen
Aanvulplek sporten
Wandelroute
Sportroute

5km

Speelroute
Speelstratengebied
Nieuwbouwgebied

5km

Hondenuitlaatroute
Inclusieve route
Seizoenspontje

Nevenstructuur
Hondenspeelplek
Opstapplek

5km

Aanvulpl. ontmoeten
Kernplek ontmoeten

Inrichting
Beweegvoorziening
Balsport

5km

Speelvoorziening
Schoolplein
Functionele route
Beweegtuin
Inclusief
Woon-zorgcentra
Volkstuin
Dierenweide
Zwemplek
Groene inrichting
Spelen (flexibel)
Balsport (flexibel)
Bootcamp (flexibel)
Calisthenics (flexibel)
Skate (flexibel)
Fietscross (flexibel)
Droogstaplek (flex.)

31 Kamperzeedijk
0-11

In combinatie met (deel) schoolplein
multifunctioneler en uitdagender
inrichten voor sport en spel.

0-99

Leeftijdscategorie

PLEKKEN

ROUTES

PUNTEN

speelplekken en schoolpleinen

stoepen en fietspaden

ontmoetingsplekken en bankjes

STAP 1:

huidige situatie

Verspreid over de kern zijn diverse voorzieningen. Ze geven de kern het huidige karakter. Vaak
zijn ze gewoon zo gegroeid. Bankjes, speelplekken, groentjes en stoepen. Veel heeft waarde,
maar soms mist er iets. Een onevenredige spreiding van voorzieningen tussen buurten of kernen
of een doelgroep die tussen wal en schip is geraakt. We beginnen niet helemaal opnieuw we
gebruiken wat goed is en werken aan verbeteringen waar dit kan. We kunnen daarin ook wat
schuiven en puzzelen met bestaande voorzieningen.
Zwartewaterland kent geen stedelijke problemen. Bovendien liggen water, natuur en
landschap met recreatieve voorzieningen voor veel bewoners op 5 minuten afstand lopen of
fietsen. Die waarden hoeven niet in de kern terug te komen. Zelfstandigheidsbevordering van
kinderen en zelfstandigheidsbehoud van senioren zijn van belang. Zij moeten hun voorzieningen
op bereikbare afstand hebben. Voor hen is 5 minuten soms al ver genoeg.
Het buitenruimteplan gaat over de voorzieningen voor bewegen, ontmoeten, spelen en
sporten (BOSS) in de bebouwde kommen.

speel- en sportplekken

routes

kijk- en ontmoetingsplekken

Het gebruikspatroon en wensen geven handvatten voor verbetering

STAP 2:

gebruikspatronen

We hebben bewoners gevraagd hoe zij de huidige voorzieningen gebruiken en ervaren.
En waar zij kansen voor verbetering zien naar de toekomst toe. Circa 10% van de inwoners
heeft zich uitgesproken over bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de buitenruimte. Het
gebruikspatroon is daarmee in beeld gekomen. Daaruit is onder andere te lezen dat:
• een duidelijk verband is tussen groene ruimte en gekozen routes voor een ommetje of het
uitlaten van de hond;
• een aantal veel gebruikte plekken zijn en sommige plekken nooit worden genoemd;
• ook nog best veel wensen zijn als het gaat om bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.
Over het algemeen zijn er genoeg plekken en routemogelijkheden, maar zitten hierin missing
links of laat de inrichting te wensen over. Er is grote vraag naar centrale grotere plekken met
een breed aanbod voor alle leeftijden. Daarnaast naar betere beweeg/sportvoorzieningen
en geduide routes voor een brede doelgroep. Het buitenruimteplan gaat in op de
gebruikspatronen van het voorzieningenniveau en kan dit borgen.

leefbaarheidsplan

groenstructuurplan

sport-, recreatie- en centrumplan

Stapeling van doelen en verweven van ambities

centrale plekken en verbingsplekken.....

verbonden door de routes....

verlevendigd met opstapplekken

Totaalkaart BOSS voor de buitenruimte

STAP 3:

ambities en beleid

STAP 4:

totaalkaart BOSS

De huidige buitenruimte is het startpunt

De omgevingswet dwingt om integraal te kijken naar openbare ruimte. De leefruimte en de
gebruiker komen meer centraal te staan bij keuzes. Onder de diverse ambities komt veelvuldig
routing en prettige plekken terug. Deze voorzieningen moeten bijdragen aan positieve
gezondheid, actieve deelname aan de maatschappij, voorzieningenniveau dichtbij waar
nodig, ontmoeting, beleving en beweging en als het kan ook klimaatadaptatie.
Vanuit diverse invalshoeken wordt hieraan gewerkt. Denk aan concrete
uitvoeringsprogramma’s voortkomend uit het groenbeleid, leefbaarheidsplannen, sociaal
beleid en sport- en recreatiebeleid. Bij de definitie van het gebruikspatroon is, vanwege
eerdere participatie op deze thema’s, aangehaakt op al bestaande beleidsnotities en
daarmee uitvoeringsprogramma’s.
Het buitenruimteplan is het plan dat aanleiding geeft diverse uitvoeringsdoelstellingen met
elkaar te verweven. Maar zal in optima forma uitgevoerd ook investeringen vragen op nog
niet gedekte programma’s. Vooral voor multifunctionele sport/beweegplekken en -routes voor
alle leeftijden en goed geduide en veilige routing in de kern.

Binnen de kern is er een hoofdstructuur aan centrale plekken en verbindingsplekken die
zorgen voor eerlijke verdeling van aanbod over buurten en doelgroepen. Zij borgen bewegen,
ontmoeten, spelen en sporten voor alle doelgroepen op bereikbare afstand. Hier ligt de nadruk
op bij investeringen en planvorming.
De routes verbinden deze plekken en sportvelden, het centrum, parken en het buitengebied
met elkaar. Duidelijke aanduiding brengt je snel, veilig en leuk van A naar B of naar het mooie
landschap direct om de kern. Iedereen wordt gestimuleerd om meer te gaan bewegen:
wandelen, fietsen, sporten. Alleen of in een groepje door diversiteit in de routes zoals
beweegroutes, speelroutes, seniorenroutes en sportroutes.
Op de routes is wat te zien en te doen, te rusten of juist iets dat aanzet tot een verhoogde
beweegintensiteit. Deze afspreek- of afscheidspunten aan de routes maken de routes levendig,
geven aanleiding om te ontmoeten, te spelen, te bewegen of gewoon te even niets te doen
en te zitten kijken.

