
 

 

In het Infobulletin wijkraaf Hatertse Hei Nr. 10, september 2018 hebben we gelezen, dat we als 

bewoners van Nijmegen via (https://www.nijmegen.nl/diensten/wijken/mijn-wijkplan/) onze wensen 

en ideeën voor de wijk kunnen indienen. 

Dit is voor ons de aanleiding om een voorstel in te dienen t.a.v. de herinrichting voor de speeltuin 

gelegen tussen de Slotemaker de Brüineweg en de Polderstraat. 

 

De speeltuin wordt momenteel niet meer volledig benut zoals het vanuit de gemeente bedoeld 

is(speeltuin).  

De ondergrond van de speeltuin is voorzien van grind. Hierdoor is het een aantrekkelijk poepbak 

voor katten. De kinderen kunnen hierdoor infecties, ziektes zoals CMV oplopen zoals bij de gemeente 

bekend is. Dit is de reden waarom de ondergrond van de speeltuin in de Bongerdstraat van 

houtsnippers voorzien is. De speeltuin heeft wel een hek maar zonder deur waardoor er ook honden 

in kunnen komen om te poepen, zie nummer 1 in figuur 1. 

 

De bewoners van de Polderstraat en omliggende straten, zouden het fijn vinden dat de speeltuin 

wordt opgewaardeerd. Een upgrading waarin meer kansen worden benut. Niet alleen voor de 

kinderen in deze woonomgeving maar ook voor andere gebruikers. De eventuele kansen die we zien 

worden hieronder vermeld: 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Beter gemaakt voor de kinderen 

Aan de speeltuin grenst een grasveld, (zie nummer 2 in figuur 2), welke op dit moment beperkt door 

de kinderen wordt gebruikt. Dit komt omdat dit speelveld vooral voor het uitlaten van honden wordt 

ingezet, hoewel het hier is niet voor bedoeld. Er ligt veel katten- en hondenpoep, zodat het niet 

aantrekkelijk is om te spelen. 

Het idee is om het grasveld bij de bestaande speeltuin te betrekken. Door de toename van ruimte 

zullen meer kansen ontstaan om de speeltuin aantrekkelijker te maken voor jong en oud. 

Door bijvoorbeeld een landelijk uitstraling te geven met een aantal kale bomen op de grond om te 

klimmen en deze te omkaderen met een beukenhaag met gaas. Ook zou het erg fijn zijn als er een 

jou de boules baan gemaakt zou kunnen worden. Deze activiteit is in een anderhalve-meter 

samenleving veilig en zal de saamhorigheid in de buurt kunnen verbeteren. Dit spel is namelijk voor 

jong en oud. Zie voorbeeld figuur 3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Praktiseren van andere activiteiten 

 

De speeltuin ligt op vijf minuten afstand van de Universiteit. Hierdoor merken we dat in de omgeving 

meer studenten in de wijk komen wonen. Maar er wonen ook veel 60+ers in de wijk. Daarom is een 

mooie groene omgeving met bankjes zeer wenselijk. (Bij de jeu de boules baan b.v.) 

Het beter inrichten van deze ruimte zal eveneens kansen bieden om anderen activiteiten te laten 

ontplooien zoals: 

• Fitness oefeningen op het grasveld (b.v. HoelaHoepen) 

• Picknick / koffie-momentje 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Klimaatbestendige en groene stad 

Door de klimaatveranderingen zullen we in Nederland steeds meer te maken krijgen met 

wateroverlast, droogte en hittestress. Deze veranderingen zullen een grote impact op onze 

leefomgeving met zich meebrengen. Naar onze inzicht kan deze speeltuin een bijdrage leveren om 

de stad sterker te maken voor deze klimaatverandering, zonder dat de eerste functie als speeltuin 

kwijtraakt en het groen beter te integreren en inrichten. Verder zal het imago van Nijmegen als 

EUROPEAN GREEN CAPITAL versterker  
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