
 

Inrichting wijkplein en groenstrook bij ABC cluster Liendert 

Verslag 2
e
 workshop, woensdag 18 september 2013 in De Bron, Vogelplein 1 

 

Aanwezigen:  

11 wijkbewoners 

de directeuren van de basisscholen De Wiekslag en De Windroos 

Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten) 

Fred Oosterhuis (fotograaf) 

Vanuit de gemeente: 

Jeroen Wolbrink (projectleider gebiedsontwikkeling ABC-Liendert), Arthur Wopereis (adviseur beheer 

openbare ruimte), Bianca de Graaf (communicatie-adviseur) 

 

 

Aanleiding 

Het nieuwe wijkplein aan de Wiekslag is onderdeel van een project waarbij een nieuw ABC-cluster (het 

nieuwe pand waarin basisscholen, peuterschool, kinderopvang, een sportzaal en ontmoetingsfunctie komen) 

wordt gebouwd ter vervanging van de bestaande scholen De Wiekslag en De Windroos. Op de oude locatie 

van de Wiekslag en op een deel van de huidige locatie van speeltuin het Vogelnest worden woningen 

gebouwd. Grenzend aan het ABC-cluster wordt een wijkplein ingericht. Dit plein dient als schoolplein voor de 

beide basisscholen en buiten schooltijden een prettige ontmoetingsplek voor wijkbewoners. Het ontwerp van 

dit plein wordt samen met wijkbewoners gemaakt. Hiervoor zijn twee workshops georganiseerd.  

 

 
 

De eerste workshop op 14 juni 2013 

In aanwezigheid van de gemeentelijke projectleiding en architect Voogt is met een groep bewoners 

gesproken over de gewenste sfeer op het plein, wat bewoners er willen doen en is kritisch gekeken naar de 

herbruikbaarheid van bestaande speeltoestellen in de wijk. In drie groepen is vervolgens op een plattegrond 

een eerste schets gemaakt over hoe het plein eruit zou kunnen zien. Van de bijeenkomst is geen verslag 

gemaakt, maar met de schetsen en de opbrengst van de enquête (zie hieronder) is architect Voogt aan de 

slag gegaan voor een eerste voorlopig ontwerp. 

 

Enquête 

Nog voor de zomervakantie van 2013 is een enquête verspreid via de scholen en wijkcentrum De Groene 

Stee en de website van Amersfoort Vernieuwt. In deze vragenlijst konden wijkbewoners en leerlingen van de 

scholen aangeven welke sfeer het plein moet uitstralen en wat zij op het plein willen doen. De enquête is 



door 152 mensen ingevuld. Uit de enquête is naar voren gekomen dat 84% kiest voor een inrichting met een 

natuurlijke/groene uitstraling van het wijkplein. Van de speeltoestellen zijn een klimwand, voetbalveld, 

kabelbaan en glijbaan populair. Alle conclusies van de enquête zijn opgenomen in een werkboek dat 

gebruikt is voor de 2
e
 workshop. 

 

 
 

De tweede workshop op 18 september 2013 

Aan de hand van de randvoorwaarden (programma van eisen voor het plein, uitgangspunten voor verkeer 

en parkeren, te behouden bomen) heeft landschapsarchitect Wim Voogt een toelichting gegeven op het 

voorlopig ontwerp voor het plein en de groenstrook. Het werkboek is te raadplegen via 

www.amersfoort.nl/abcliendert.  

 

N.B. Het werkboek bevat nog niet het definitieve ontwerp, maar is bedoeld als discussiestuk voor de 2
e
 

workshop. De resultaten van de 2
e
 workshop zijn nog NIET in het werkboek verwerkt. 

 

 



 

Tijdens de presentatie stelden de deelnemers vragen over de verkeersveiligheid. Door de gemeente is 

toegelicht dat het plan er op is gericht de verkeersveiligheid te verbeteren ten opzichte van de bestaande 

situatie. Parkerende auto’s worden gescheiden van fietsers en voetgangers die naar de school gaan. Verder 

worden er verkeersmaatregelen genomen rondom de nieuwe ingangen aan de Wiekslag. 

 

Aan de hand van een overzichtstekening van de verschillende gebruiksmogelijkheden van het plein heeft 

Wim Voogt een toelichting geven op hoe het wijkplein voor kinderen, ouders en andere wijkbewoners gaat 

werken. 

 

Tijdens de workshop zijn twee groepen met het werkboek aan de slag gegaan aan de hand van een aantal 

centrale vragen/thema’s. De twee groepen hebben per thema hun opmerkingen opgeschreven. De 

landschapsarchitect gebruikt deze opmerkingen voor het verder afronden van het ontwerp. Hier volgt een 

weergave van meningen uit de twee groepen en hun vragen/opmerkingen. 

 

1. Verplaatsen we alle speeltoestellen van het Vogelnest naar het plein of laten we toestellen achter? 

Mogelijkheid is ook toestellen te plaatsen op de groenstrook. 

Wijkbewoners denken dat het te druk wordt op het wijkplein als je alle spelmogelijkheden naar het 

wijkplein haalt. Zij zien ook liever een scheiding van speelvoorzieningen voor verschillende 

leeftijdsgroepen. Er is ook gesproken over de mogelijkheid om op het overblijvende deel van 

speeltuin het Vogelnest de moestuin in te richten. Een enkel speeltoestel kan achterblijven in het  

Vogelnest totdat het zo oud is geworden dat het niet meer veilig is om op te spelen en wordt 

verwijderd. Voordeel hiervan is dat de moestuin minder kwetsbaar is dan wanneer hij tussen de vele 

spelmogelijkheden rond de school wordt geplaatst. Bovendien kunnen wijkbewoners er dan ook 

beter bij, ook tijdens schooltijden. Speeltoestellen plaatsen in de groenstrook bij de nieuwe woningen 

kan de druk op het schoolplein verlichten.  

 

2. Hoe richten we het natuurlijk spelen in en welke elementen passen we daarin toe? 

Aan de hand van de voorbeelden in het werkboek wordt hierover gesproken. Een element waarover 

je op verschillende hoogtes door een groen gebied loopt is daarbij favoriet. De moeders hebben het 

onderling over de mate waarin je kinderen de gelegenheid kan bieden om in een natuurlijke 

omgeving te ontdekken en ervaren zonder dat het klimmen en klauteren (te) gevaarlijk wordt. Graag 

geen gevaarlijke speeltoestellen voor de kleintjes. 

 

Aandacht voor beheer en onderhoud (dus niet te ingewikkeld!). Leerlingen en ouders betrekken bij 

onderhoud. Een springband is leuk, maar verder geen specifieke voorkeur voor elementen. Tip: 

Maak een traptrede tussen het plein en de graszone, zodat de grens duidelijk is (bijv. bij slecht weer 

spelen tot aan de traptrede). Tip: Zorg voor goede roosters c.q. schoonloopmatten voor de ingang 

van het gebouw.  

3. Waar komen de moestuinen en hoe groot moeten ze zijn? 

Een moestuin wordt toegejuicht, maar men vraagt zich ook af hoe het beheer geregeld moet 

worden. Er worden suggesties gedaan over het inzetten van de leerlingen van de beide 

basisscholen, wellicht ondersteund door leerlingen die praktijkonderwijs volgen in groenbeheer 

(zoals bijvoorbeeld De Baander). Ook zien de deelnemers een rol weggelegd voor wijkbewoners. In 

hoeverre daarvoor belangstelling is, moet nog worden onderzocht. De ene groep stelt voor de 

moestuinen een plek te geven aan de zijde waar ook de peuterschool is voorzien. De andere groep 

stelt voor ze een plek te geven tussen speeltoestellen Vogelnest. De grootte vergelijkbaar met de 

huidige moestuin bij het Vogelnest, mogelijk iets groter. Een van de schooldirecteuren geeft aan dat 

het speelplein van de peuterschool toch ook voor de leslokalen door mag lopen. 

 

4. Glijbaan en klimwand in combinatie met de grote trap van het schoolgebouw. 

Het combineren van de speelmogelijkheden van glijbaan en klimwand met de trap vinden de 

moeders interessant. Door te combineren is minder ruimte nodig en kan goedkoper zijn. De glijbaan 

combineren vinden zij echter ook wel gevaarlijk voor jongere kinderen en zij zien nog niet hoe dat op 

een veilige manier kan werken. Het bevestigen van klimelementen op de muur van de trap wordt als 

een goede voordelige variant van de zo gewenste klimwand gezien. Ook hier geven de moeders aan 

dat in montage en hoogte de veiligheid voorop moet staan.  

 



5. Waar komen zandbakken en hoe groot moeten de zijn? 

De moeders zijn blij met de in het voorlopig ontwerp geschetste gescheiden zandbakken voor 

peuters en de lagere groepen van de basisscholen. De geschetste locatie naast het trapveld vinden 

zij niet geschikt. Het formaat van de zandbakken moet zo zijn dat deze met een plaat of netten af te 

dekken zijn tegen ongewenst gebruik door honden en katten. Maat zandbak ca. 3 x 5 meter (kan dus 

kleiner dan in de schets). Zandbak niet op verhard gedeelte, maar in het grasgedeelte. De 

begrenzing tussen spelen voor onderbouw en bovenbouw is een aandachtspunt bij de verdere 

uitwerking van het plan. 

  

6. In de schets zijn twee voetbalmogelijkheden ingetekend. Wat vindt u daarvan? 

Op het plein is zowel een trapveld als een pannakooi ingetekend. Dat vinden de moeders wat veel 

van het goede, zeker als ook (een deel van) de groenstrook gebruikt kan worden als trapveldje. Ze 

zien hier liever iets anders voor terug. Wat, wordt niet benoemd. Een bewoner vraagt aandacht voor 

een niet te groot trapveld om vooral het wijkgebruik te bevorderen. Ook wordt een suggestie gedaan 

om te kijken – in overleg met de gymdocent van de scholen – of andere sportfuncties voor gebruik 

tijdens schooltijden in de gymlessen kunnen worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld 

basketbalbaskets. Geen pannakooi. Is het mogelijk het voetbalveldje is (kunst)gras uit te voeren? 

 

7. Welke van de bestaande speeltoestellen willen we waar naartoe verplaatsen? 

Hierover wordt niet echt een uitspraak gedaan, omdat het veel toestellen betreft waarbij het voor de 

bewoners niet in te schatten is in welke staat ze verkeren en of ze nog herplaatsbaar zijn. Grote 

glijbaan en het huisje gaan helaas naar een ander schoolplein. Op het plein: tafeltennis, duikelrek en 

speelhuisje onderbouw. Bij peuterschool: zandbak, huisje/glijbaan en wipkip. 

 

8. Inrichting van de ontmoetingszone, banken etc. 

De bankjes op het plein zijn welkom, zowel bij het trapveld als aan de kant van de 

ontmoetingsruimte van het ABC-cluster. Echter, hoe kunnen we voorkomen dat hangjongeren deze 

plek gebruiken om te dealen en drugs te gebruiken. De moeders geven aan dat goed moet worden 

toegezien op het weghalen van eventueel achtergebleven injectienaalden die voor de spelende 

kinderen een gevaar vormen. Tijdens schooltijden zien zij daarvoor een rol weggelegd bij de 

conciërge van de school en in de weekenden moeten moeders van spelende kinderen er zelf alert 

op zijn. Als er door jongeren misbruik van de plek wordt gemaakt, moet de politie ze hierop 

aanspreken en zo nodig oppakken. 

 

Zitbank, picknickbank en zitrand langs boom akkoord. Liever stalen bankjes dan houten bankjes. 

Wens naar 2 a 3 prullenbakken op het plein. Vraag hoe het met verlichting zit. Het schaakbord is 

leuk maar roept wel wat praktische vragen op (schaakstukken moeten opgeborgen worden?). 

 

9. Hagen en hekken rondom, vormgeving, hoogte en ingangen. 

Toegang van het plein is door de moeders beoordeeld op handigheid tijdens halen en brengen. Ter 

hoogte van de fietsenstalling zijn twee toegangen voorzien waarvan zij vinden dat deze onveilig zijn, 

omdat ze ter hoogte van de zijstraten (Ibisstraat en Flamingostraat) liggen. Bij het trapveld aan de 

kant van de ingang van het plein moet een extra opening in de haag gemaakt worden, omdat 

kinderen anders door de haag zelf een opening gaan maken om de kortste route van het plein te 

volgen. 

  

10. Inrichting van de verhardingen/bestrating, verlichting. 

Er werd door Wim Voogt geopperd om te kijken welke restanten de gemeente nog heeft liggen, om 

daarmee de kosten te drukken. Volgens Arthur Wopereis zijn er nauwelijks restanten. 

 

Rubbertegels bij speeltoestellen. Gekleurd (?) asfalt bij voetbalveldje. Optioneel letter- en 

cijfertegels. Afwatering is aandachtspunt. 

 

11. Inrichting voorplein met fietsenstalling. 

Een aantal reacties: er moet plek zijn voor ca. 120 fietsen (opm. schooldirecteur). Wens naar 

overdekte en afsluitbare stalling voor leerkrachten. Ca. 8 a 10 plekken. Arthur Wopereis gaf aan dat 

de geschetste variant met boogbeugels niet geplaatst wordt, omdat die niet veilig is (nodigt uit tot 

koppeltje duikelen, met alle gevolgen van dien). 

 



12. Beplanting. 

Prima. Ook walnoot en tamme kastanje mogelijk. 

 

Naast de door de twee groepen aangedragen ideeën en reacties, is vanuit de workshop aan de gemeente 

gevraagd bij de verdere uitwerking van het ontwerp goed aandacht te besteden aan (verkeers)veiligheid 

voor de kinderen van de school en de andere gebruikers van het plein.  

 

Genoemde oplossingen verkeersveiligheid Wiekslag: 

- grote letters wegenverf met SCHOOLZONE; 

- wens om bij de twee plekken waar je met de fiets de stoep op kan ook een drempel te maken; 

- bij de aansluiting met de groenzone een zo groot mogelijke drempel. 
-  

 
 

Extra bijeenkomst Vrienden van het Vogelnest en wijkleerlingenraad 

Omdat de bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Vogelnest en de leerlingen uit de 

wijkleerlingenraad door omstandigheden niet aanwezig waren bij de 2
e
 workshop, heeft er op vrijdag 18 

oktober een extra bijeenkomst plaatsgevonden. Hierna een weergave van de reacties uit deze bijeenkomst: 

 

1. Verhuizing Vogelnest, moestuinen,wat blijft achter 

Goed idee om de schooltuinen/moestuinen te scheiden van het wijkplein in verband met beheer en 

toegang tijdens schooltijden. Op de huidige plek van het Vogelnest moet ook spelen mogelijk blijven. 

Is het een idee om een trapveldje te maken met doelen, met een ondergrond van gras? Op het 

wijkplein komt alleen een verhard veldje. 

 

2. Natuurlijk spelen op het nieuwe wijkplein 

Komt er ruimte om bijvoorbeeld verstoppetje te spelen, kun je in bomen klimmen? De springband 

wordt erg leuk gevonden. Misschien onderscheid maken tussen een rustige kant en een kant met 

toestellen? Denk aan veegmatten voor vieze schoenen. 

 

3. Klimwand en glijbaan 

Het idee van de architect is leuk. Wel denken aan veiligheid. Ook werd gezegd dat de klimwand bij 

het Vogelnest nu heel weinig gebruikt wordt omdat die te weinig uitdagend is.  

 

4. Zandbank, speeltoestellen 

De zandbak dichtbij het voetbal/basketbalveldje is onhandig. Er wordt veel gevraagd of voetballen 

ook op gras of kunstgras kan i.p.v. de harde ondergrond die nu is voorgesteld. De pannakooi kan 

weg uit het ontwerp. Is het mogelijk het plein te gebruiken voor skaten (dus gladde ondergrond)? De 

tafeltennistafel staat bij speelplein onderbouw, dat is onlogisch. Er worden zorgen uitgesproken over 



grote drukte tijdens schooltijden, afstemming over speeltijden is nodig (groot en klein door elkaar, 

veel kinderen tegelijk). Het schaakbord is misschien toch geen goed idee? De schaakstukken raken 

zoek of moeten steeds opgeborgen worden. Weinig kinderen kunnen schaken. 

 

5. Ontmoeten, banken, komen en gaan, fietsenstallingen 

Waar komen de prullenbakken, bij de banken? Banken misschien ook bij het natuurlijk spelen? Als 

kinderen daar spelen kunnen ouders kleine kinderen in de gaten houden. Zijn de familietafels 

‘hufterproof’? Lange banken leuk maar ook behoefte aan meerdere kleine zitelementen. Ook is 

gevraagd of een overdekte fietsenstalling mogelijk is. 

 

6. Hagen, hekken, toegang, bestrating 

Zorgen dat je niet het plein op kunt fietsen door hek/paaltje. Zorgen over veiligheid op de Wiekslag: 

daar moet wel iets aan de weg gaan gebeuren (niet meer parkeren op de kruispunten, 

verkeersremmende maatregelen, oversteekplaats van wijkplein naar groenstrook). Waarom sombere 

kleuren op het plein. Kan dat vrolijker? Bijvoorbeeld groene valdempende tegels. Is het een idee om 

de beukenhaag niet recht te maken maar juist met golfjes, zodat het wat speelser overkomt? Denk 

bij bomen aan probleem met luizen, is bank onder bestaande boom wel een goed idee? Veel 

problemen met luizen gehad de laatste jaren. Is het ook mogelijk om bijvoorbeeld bloemen i.p.v. 

klimop te maken (in de boomspiegel). 

 

Hoe nu verder?  

De gemeente organiseert in december van dit jaar een informatiebijeenkomst voor de hele wijk over het 

project. Daar wordt dan het bouwplan voor de school gepresenteerd en ook het verder uitgewerkte plan voor 

het wijkplein. Wijkbewoners krijgen hiervoor een uitnodigingskaart thuisgestuurd. 

 


