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Het plan is om woningen te bouwen op het speelveld aan de Jan ter 

Gouwweg. Zoals bekend is, is er in de buurt nogal wat verzet tegen 

de bebouwing. Dit terrein wordt thans intensief gebruikt als 

speelveld en er leven daarom zorgen over het gebrek aan 

speelgelegenheid in de buurt. Om die reden is door RemCom 

geïnventariseerd welke speelgelegenheden er zijn in het 

Componistenkwartier, de omgeving van de Amersfoortsestraatweg 

en het Rembrandtpark.  

Wij maken hierbij een onderscheid tussen de aanwezigheid van 

speeltoestellen en een trapveldje. Tevens is bezien of en in 

hoeverre voorzien kan worden in mogelijke lacunes.  

 

Rembrandtpark 

Tot voor kort waren er in het Rembrandtkwartier 2 ruime 

trapveldjes. Een op de plaats waar nu Buyten den Veste wordt 

gebouwd en een aan de Jan ter Gouwweg. Indien de plannen rond 

de Jan ter Gouwweg doorgaan, verdwijnt ook dit trapveldje. 

RemCom vindt het noodzakelijk dat er speelgelegenheid in de vorm 

van een trapveldje is. Hierbij geldt voor RemCom als uitgangspunt 

dat er bij een plaatsing van een trapveld geen geweld wordt 

gedaan aan het cultuurhistorische karakter van onderdelen van de 

wijk, zoals het Meertje van Vlek.  

Bij de inventarisatie van mogelijke speelgelegenheden is in het 

verleden al onderzocht of het mogelijk zou zijn na schooltijd 

gebruik te maken van de speelplaats van de Godelindeschool. Dit 

stuit echter op bezwaren van de school in het kader van 

aansprakelijkheid. Dit is derhalve geen optie. 

Daarom is bezien waar elders in de wijk de mogelijkheid is tot 

inrichting van een trapveldje. Wij komen hierbij tot 2 opties:  



• Het inrichten van het grasveld in het parkje achter de Paulus 

Potterlaan als trapveldje. Dit heeft overigens wel als nadeel 

dat de parkachtige omgeving geweld wordt aangedaan 

• Het inrichten van de ruimte bij Buyten den Veste bestemd 

voor een ‘tiny forrest’ als trapveldje. Het is RemCom bekend 

dat de gemeente voornemens was de inrichting van het veldje 

af te stemmen met bewoners van Buyten den Veste. RemCom 

is evenwel van mening dat het wijkbelang leidend dient te 

zijn.  

Er is een beperkt aanbod van speeltoestellen in een terreintje aan 

de Van Goghlaan. Naast de mogelijkheden van trapveldjes is ook 

gekeken naar ruimtes waar mogelijk speeltoestellen kunnen staan. 

RemCom begrijpt dat hiervoor in elk geval ruimte is bij de 

voorgenomen bebouwing op de Jan ter Gouwweg. Ook aan het 

einde van de Jan ter Gouwweg (bij de flat) is hiervoor een ruimte. 

Voorts kan het speeltuintje aan de Vincent van Goghlaan makkelijk 

worden uitgebreid en is ook elders in de wijk ruimte voor een 

beperkt aantal speeltoestellen.  

 

Omgeving Amerfsoortsestraatweg 

Op dit moment zijn er niet heel veel wooneenheden (voor gezinnen 

met kinderen) in de omgeving van de Amersfoortsestraatweg, maar 

dit gaat veranderen. Er is op dit moment geen speelgelegenheid 

(afgezien van een kleine skatebaan) in dit deel van de wijk. Bij de 

plannen voor Naarderheem is voorzien in een publiek toegankelijk 

parkje vlak bij de abri. Ons lijkt dit parkje overbodig omdat slechts 

100 meter verderop gewandeld kan worden rond de vesting. 

RemCom is er derhalve voorstander van in plaats van een parkje 

een trapveldje en een veldje met speeltoestellen in te richten.  

 

Componistenkwartier 

In het Componistenkwartier is redelijk ruim voorzien in 

speelgelegenheid. Zowel aan de Van der Horstlaan, de Verdilaan als 

de Wagnerlaan. Uitbreiding van speelgelegenheid in dit deel van de 

wijk lijkt RemCom niet nodig. Wij gaan er daarbij overigens wel 

vanuit dat bij de mogelijke ontwikkeling van de Borgronden ook 

dáár voorzien wordt in speelgelegenheid.  


