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Spelen, bewegen en ontmoeten in Brakkenstein

Centraal gelegen, groene speel- en 
ontmoetingsplekken
Er blijkt veel animo te zijn voor speel- 
en ontmoetingsplekken. 71% van de 
ondervraagden vindt het een goed idee 
om per wijk één of meer centraal ge-
legen, groene plekken in te richten. 
Bewoners van alle leeftijden 
kunnen hier terecht om elkaar 
te ontmoeten, te bewegen en 
te spelen. Volwassenen en ou-
deren kunnen er bijvoorbeeld 
jeu de boulen of tafeltennissen. 
Verder staan er picknicktafels 
en zijn er schaduwplekken. 
Bewoners geven wel aan dat 
de nieuwe plekken geen hang-
plekken moeten worden en dat 
ze schoon en heel moeten blij-
ven. Hoeveel van deze plekken er per 
wijk moeten komen, hangt af van de 
grootte en de opzet van een wijk.

Groene speelplekken voor kinderen 
van 0 t/m 5 jaar
Een meerderheid van het stadspanel 
(65%) vindt het een goed idee om de 
kleinere wijkspeelplekken voor kinde-
ren van 0 tot en met 5 jaar 
natuurlijker in te richten. 
In deze groene speelplek-
ken maakt bijvoorbeeld een 
wipkip of klimrek plaats 
voor een  zandbak, wilgen-
hutje of speelgroen. Voor 
kleinere kinderen vinden 
de ondervraagden het be-
langrijk dat ze dicht bij huis 
kunnen spelen in een vei-
lige omgeving. Bewoners 
vinden het prima om voor 

een leuke speelplek 5 tot 10 minuten te 
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Het vervolg
De gemeente neemt de resultaten uit 
het onderzoek mee bij het (her)inrich-
ten van toekomstige speelplekken in de 

stad. Samen met bewoners en kinderen 
bekijkt de gemeente de komende jaren 
de concrete invulling van de speelplek-
ken in de verschillende wijken.

We beginnen met Brakkenstein!
Het afgelopen jaar ontving de gemeen-
te een aantal wensen via Mijn Wijk-
plan om locaties in Brakkenstein aan te 

passen om meer ontmoeten en anders 
spelen mogelijk te maken. Ook bena-
derden kinderen van de basisschool de 
gemeente met wensen op het gebied 
van spelen en bewegen.
Bij de jaarlijkse inspectie kwam naar 
voren dat een deel van de speeltoestel-
len in Brakkenstein afgekeurd is.
Al deze ontwikkelingen zijn een goede 
reden om te starten met de verandering 
van de speelplekken in Brakkenstein!

Wat gaan we doen?
We gaan in het voorjaar bij de 
bewoners na hoe er nu gebruik 
gemaakt wordt van de open-
bare ruimte. Waar spelen de 
kinderen buiten, en wat doen 
ze dan? Waar gaat de oudere 
jeugd naartoe? Waar en hoe 
maken de oudere bewoners 
van Brakkenstein gebruik van 
de openbare ruimte?  Waar is 
behoefte aan?
Hoe we dat precies gaan doen, 
staat op dit moment nog niet 

vast. De beperkingen door de corona 
vragen om creativiteit om bewoners te 
betrekken. 
Wie betrokken wil worden bij het on-
derzoek en de planvorming kan een 
mail sturen naar: wijkmanagement@
nijmegen.nl 

Speelplekjes in Kannunikenbuurt 
Na de jaarlijkse inspectie 
van de speelplekken blijkt 
dat alle speeltoestellen in 
de Kannunikenbuurt afge-
keurd zijn. In afwachting 
van de ontwikkelingen 
haalt de gemeente daarom 
de speeltoestellen daar weg. 

Tekst: Marieke van Kan, 
gemeente Nijmegen

In september 2020 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie “Nijmegen, 
stad in beweging” vastgesteld. Eén van de ambities is dat Nijmegen aantrek-
kelijke en groene buitenruimtes krijgt, die uitnodigen om te ontmoeten, te 
bewegen en te spelen. De keuzes die de gemeente hierin maakt, moeten aan-
sluiten bij de wensen van bewoners. Daarom is hier onderzoek naar gedaan 
onder 1.353 leden van het Nijmeegse stadspanel. 


