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Buurtspeeltuin Berkelselaan: korte en lange termijn plan 
Kruising Bergselaan – Berkelselaan – Bieslandstraat  

Buurtinitiatief, 5 maart 2019 

 
Het Liskwartier is een groene en kinderrijke buurt. Er is een aantal speelplekken 

beschikbaar voor de vele kinderen in de wijk, maar voor een concentratie van kinderen 

rond de kruising Bergselaan, Berkelselaan en Bieslandstraat zijn deze niet via de stoep en 

dus zonder het oversteken van (gevaarlijke) wegen bereikbaar (rode ster). Zowel vanuit 

de behoefte voor een uitdagende speelplek voor kinderen, maar ook om een op dit 

moment onbenutte stoep en verwaarloosd stukje groen aan te pakken, neemt een groep 

ouders uit die straten het initiatief tot een veilig bereikbare, uitdagende en groene 

speelplek die via de stoep (groene pijlen) bereikbaar is voor kinderen in het Liskwartier.  

 

1. Hoe is het nu? 
Op dit moment bestaat de brede stoep aan het begin van de Berkelselaan (tot ongeveer 

huisnummer 19), uit veel fietsen en 4 grote overwoekerende groenbakken (gemiddelde 

omvang per bak: 4x5 meter).  
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2. Het lange termijn plan: herindeling van de stoep, groen en parkeerplekken t/m huisnr. 19 
In het ideale plan delen we het begin van de Berkelselaan (tot huisnr. 19) opnieuw in zodat de brede stoep optimaal benut wordt voor kinderen en de 

andere bewoners en ondernemers in dat stukje. De kenmerken van dit plan zijn: 

 

✓ De huidige vier niet onderhouden en dus verwilderde groenbakken/mini plantsoentjes maken plaats voor een uitdagende speelplek voor kleinere 

en grotere kinderen, met veel groen. Leuk voor de kinderen en ouders, maar ook voor de ondernemer (Liz) op de hoek: ouders kunnen een terrasje 

pakken terwijl kinderen er tegenover spelen 

✓ De huidige rommelige fietsenplekken verplaatsen we naar minder in het oog springende plekken waardoor het straatbeeld opgeruimder en 

gezelliger oogt: voor alle omwonenden een plezieriger gezicht 

✓ De nu onpraktisch geplaatste parkeerplekken zonder al te veel ingrijpen meer gestroomlijnd rond de stoep plaatsen 

✓ Door ook een aantal bankjes te plaatsen (gunstig t.o.v. de zon!) creëren we een ontmoetingsplek voor mensen in de buurt: van kinderen en 

ouders tot wandelaars, mensen met honden en (klanten van) de ondernemers. Daardoor verbinden we de buurt 

✓ We kiezen voor groen dat het hele jaar ook groen is 

 

2.1. Kenmerken van de nieuwe situatie 
 

Groen 

• Een groene heg ter afscheiding en bescherming van de auto’s aan de parkeerplaatsen 

• (loop)fietsparcours rond een groen middenstuk  

 

Speelelementen 

• Natuurspeeltuinelementen zoals een evenwichtsbalk (boomstammen), houten klimrek (duurzame materialen), speelhuisje, schommel, glijbaan, 

duikelrek. Voor de grotere kinderen zou een knikkerpotje in een tegel, een (stenen) pingpongtafel en/of kleine straatvoetbalgoaltjes leuk zijn.  

• Betere benutting en ‘opleuking’ van het elektriciteitshuisje door een muurschildering en een plateau/podium met treden ervoor zodat dit ook 

gebruikt kan worden bij openingen of Koningsdag als spreek/speelplek. 

• Eventueel een (natuurlijk) hekwerk rondom het speelplekgedeelte 
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Ontmoeting  

Diverse bankjes die gunstig gepositioneerd zijn ten opzichte van de zon en zowel staan in het speelgedeelte (voor groot/ouders) als daarbuiten (voor 

wandelaars en andere buurtbewoners).  

 

Parkeren 

In de nieuwe situatie blijft het aantal parkeerplekken voor auto’s gelijk, en zijn de plekken meer gestroomlijnd. Er komen er 13 fietsenplekken bij (van 12 

naar 25) met ook ruimte voor bakfietsen.  

 

Aansluiten bij stadsplanning? 

Een deel van de stop is fors aan het verzakken. Mogelijk is het wijs om deze aanleiding van het aanpakken van de straat en stoep aan te grijpen om ook hier 

naar te kijken vanuit de gemeente.  

 

2.2. Tekening & beeld 

 

Huidige situatie  
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Toekomstbeeld 
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2.3. Draagvlak  
Buurtbewoners zijn zeer gemotiveerd om dit gedeelte van de Berkelselaan op te knappen en de speelplek te realiseren. In aantal gaat het om (nu bekend) 

20 ouderkoppels in de Bieslandstraat, Bergselaan en Berkelselaan met gezamenlijk zo’n 40 kinderen tussen 0 – 12 jaar. Dit is nog zonder het (groot aantal) 

mensen, ouders en kinderen in de rest van de wijk (bv Ackerdijkstraat en Delfsgauwstraat). 

De ondernemer Liz (café restaurant hoek Bergselaan/Berkelselaan) is gepolst over het plan om dit stuk straat en stoep voor hun deur op te knappen en is 

groot voorstander. 

 

2.4. Eigen bijdrage 
De buurtbewoners zijn bereid actief bij te dragen aan de realisatie; door dit plan in te dienen en door bijvoorbeeld in tijd bij te dragen aan sloop- of 

bouwwerkzaamheden.  

 

2.5. Netwerk  
De bewoners vinden het belangrijk dat er voor de realisatie van de speeltuin respect is voor de natuur, kindvriendelijkheid en het slim omgaan met de 

gegeven omgeving: parkeerplaatsen, de weg, auto’s fietsen en looproutes.  

• In ons netwerk bevinden zich twee partijen die veel ervaring hebben met het aanleggen van groene en kindvriendelijke plekken in stedelijk gebeid: 

GroenGoed (direct contact met Rutger Henneman) en Creatief Beheer (direct contact met Rens Labadie).  

• GroenNoord wil het groen van de huidige vier plantenbakken hergebruiken voor het bewonersinitiatief Geveltuinadoptie. GroenNoord is ook bereid 

deze zelf eruit te komen spitten (contact met Karin Padmos van Wijkraad Liskwartier)) 

• Voor de speelelementen kunnen we verkennen of de meubelmaker in de straat ingezet kan worden.  

• Voor de muurschildering op het elektriciteitshuisje zijn contacten met www.ivdnieuwendijk.nl of www.johannesvandijk.nl of .  

• Er wonen twee stedenbouwkundigen in de straat met veel ervaring in Rotterdam (ook op het terrein van Right to Chalange/bewonersinitiatieven 

over woonomgeving). Dit zijn Beitske Boonstra en Maurice Harteveld. 

• Een architectenbureau in de wijk kan mogelijk behulpzaam zijn bij een tekening: Happel Cornelisse Verhoeven.  

 

3. Korte termijn plan (aanvraag bewonersinitiatief) 
Op vrijdag 12 oktober 2018 heeft een aantal bewoners een bewonersinitiatief ingediend bij de Wijkraad Liskwartier voor een buurtspeeltuin op de hoek van 

de Berkelselaan. Met behulp van Wijknetwerker Sanne Lansdaal is er op 18 december 2019 op deze locatie een afspraak geweest tussen een aantal 

bewoners en een aantal mensen namens de gemeente (o.a. Rokus van Dijk, Sonja van Heelsbergen, Wilma Hagen en Sanne Lansdaal). 

Het blijkt dat de gemeente voor de Berkelselaan over enkele jaren een grote onderhoudsbeurt gepland heeft (riolering, ophoging) en daarom is het erg 

onhandig om dit jaar al met een definitief andere inrichting te komen. De gemeente moedigt aan om binnen die grenzen creatief te zijn om toch op de korte 

https://groengoedrotterdam.com/
https://www.dokterbiemans.nl/o-v-e-r-o-n-s-a-b-o-u-t-u-s
http://www.ivdnieuwendijk.nl/
http://www.johannesvandijk.nl/
https://www.linkedin.com/in/beitske-boonstra-a1209a3/?originalSubdomain=nl
https://www.tudelft.nl/staff/m.g.a.d.harteveld/
http://hcva.nl/bureau
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termijn een speelplek te realiseren. Er zijn opties geopperd die variëren van het (deels) weghalen van die bakken en verplaatsen van fietsnietjes, tot het 

experimenteren met tijdelijke kunstgrasmatten of afzetlint van parkeerplekken voor speelruimte en het plaatsen van een fietsvlonder op parkeerplekken. 

We hebben van de gemeente de ruimte gekregen om vanaf nu tot aan de geplande werkzaamheden, als buurtbewoners te experimenteren met een 

leukere, gezelligere en buurtgerichtere inrichting. Dit doen we in de vorm van een bewonersinitiatief. 

 

3.1. Het korte termijn plan 
We gaan graag de uitdaging aan om met behulp van de gemeente te experimenteren wat de mogelijkheden zijn om als buurt het initiatief te nemen voor 

een meer optimale benutting van de straat en stoep. Dit doen we in het licht van een wens tot een grotere aanpassing van de straat, inclusief 

parkeerplekken en het verloop van de weg. Wat betreft het beter kunnen benutten van de stoepen voor ontmoeting en spelen, weten we dat bijvoorbeeld 

de buren rond huisnummer 46 – 50 ook bereid zijn om energie te steken in aanpassingen.  

 

Om op de korte termijn een leuke speelplek te realiseren die relatief eenvoudig te realiseren is en niet ten koste gaat van groen (onverharde grond), auto- 

of fietsplekken, doen wij het volgende voorstel:  

 

1) We beperken ons in eerste instantie tot het aanpassen van de brede stoep aan het begin van de Berkelselaan (tot ongeveer huisnummer 13). Dat 

bestaat nu uit veel fietsen en 4 grote overwoekerende groenbakken (gemiddelde omvang per bak: 4x5 meter).  

2) De huidige verspreide fietsnietjes worden allemaal rond het elektriciteitshuisje geplaatst en er is ruimte voor 3 tot 8 extra nietjes. Zodat we meer 

plek hebben voor fietsen, het totaal opgeruimder oogt en we de ruimte van de huidige fietsnietjes als speel- en ontmoetingsruimte kunnen 

gebruiken. In overleg met Café Liz gaan we kijken of we een fietsvlonder geplaatst 

krijgen naast hun ingang. 

3) De eerste drie groenbakken vormen samen één grote onverharde speelplek, met 

behoud van een aantal karakteristieke planten (zoals de mooie vlinderstruik ter 

hoogte van huisnummer 11-13) en met behoud van groen oppervlak (door middel 

van gras en houtsnippers). Daarmee vergroten we het aantal vierkante meter 

onverharde grond met minimaal 10 m2
 . We zorgen dat er in het geheel een 

organisch hoogteverschil is, afgedekt met houtsnippers en met daarin natuurlijk 

speelmateriaal zoals boomstronken.  

4) De achterzijden/-randen (aan de kant van de auto’s) van de bakken laten we staan 

en voegen we samen tot een lange lijn, afgewisseld met een wilgenhaag. 
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5) We breiden het aantal zitgelegenheden uit door deels behouden van de betonranden van de plantenbakken, en het plaatsen van een lange bank op 

de kop van Berkelselaan (met de rug naar de fietsnietjes toe)  

6) Plaatsen van een aantal speelaanleidingen voor de kinderen, zoals boomstronken en een speelhuisje of –toestel (van natuurlijk materiaal) of 

wilgentenenhuisje. 

7) De L-vormige 4e
 plantenbak (ter hoogte van huisnummer 15) wordt geëgaliseerd en voorzien van (picknick)tafel. Het huidige tuimelrek blijft 

behouden.  

 

Op deze manier creëren we een plek die op korte termijn voor alle bewoners in onze straten fijner oogt en beter benut wordt dan dat we nu doen. 

 

4. Ondertekening  
Dit is een initiatief van en voor de hele buurt, namens onder andere onderstaande personen: 

 

 


