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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op dinsdag 29 maart 2016 heeft de gemeente een inloopbijeenkomst gehouden over de inrichting van de 

openbare ruimte voor Villapark Uithofslaan. Hierbij is onder andere een ontwerp gepresenteerd voor de 

aanleg van een speelplek aan de Abdis Eustachiastraat. In het ontwerp waren speeltoestellen voor 

kinderen tot circa zes jaar toegepast. Op deze avond kreeg de gemeente meerdere suggesties om ook het 

spelen voor kinderen van 6 tot 12 jaar een plek in de wijk te geven. 

Om deze wens nader te onderzoeken en uit te werken, is de gemeente in overleg getreden met een aantal 

actieve bewoners, die zich tot de gemeente hadden gewend. Deze bewoners hebben hun wensen voor deze 

speelplek geïnventariseerd en aan de gemeente gegeven. Deze wensen zijn verwerkt in twee ontwerpen. 

Met deze brief legt de gemeente de twee ontwerpen aan de bewoners in de gehele wijk voor. Hiermee wil 

de gemeente alle bewoners (en kopers van de in aanbouw zijnde woningen) de gelegenheid bieden om 

mee te beslissen. Het ontwerp dat de meeste stemmen krijgt, zal volgend voorjaar worden aangelegd.  

 

Achtergrond ontwerp 

In de nieuwbouwwijk Villapark Uithofslaan zijn resten gevonden van een middeleeuwse boerderij, 

behorend bij de voormalige abdij van Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De straatnamen in de wijk zijn 

ontleend aan abdissen, die tussen 1295 en 1574 leiding hebben gegeven aan deze abdij of aan de abdij van 

Loosduinen. Op de plek van deze archeologische vindplaats is een speelplaats aangelegd met spelen, dat 

op de archeologische vondsten is geïnspireerd. Deze speelplek aan de Adriana van Roonlaan wordt 

aangepast en uitgebreid met het aangrenzende veld aan de Abdis Eustachiastraat.  

Hiervoor zijn twee ontwerpen gemaakt met de werknamen Berg en Dal en Akkers. 

In de bijlagen van deze brief zijn de twee ontwerpen toegevoegd. 

 

Voorstel en toelichting 

Verbetering bestaande speelplek 

In beide ontwerpen wordt de bestaande archeologische speelplek aangevuld met een huisje, glijbaan en 

hobbelpaard. Hierdoor krijgt de kinderen tot 4 à 6 jaar een interessanter spelaanbod met meer beweging 

en mogelijkheden voor rollenspel. De waarde van de archeologische vindplaats blijft intact.  

Als extra spel is het een leuk idee om het grind in en om de historische boerderij jaarlijks te voorzien van 

bijvoorbeeld een paar kilo halfedelstenen, zodat de unieke combinatie van archeologische plek en zoeken 
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in de grond als spel voor de kinderen aanwezig blijft. Bij de opening van de speelplaats is dit ook gedaan 

en dit bleek een succes. De gemeente kan dit echter niet structureel opnemen in het beheerbudget van de 

speeltuin. Het aanvullen van deze steentjes wil de gemeente als suggestie meegeven aan de bewoners. 

Voor de veiligheid wordt aan de Adriana van Roonlaan langs het voetpad een houten hek geplaatst. 

 
Uitbreiding aan Abdis Eustachiastraat, ontwerp Berg en Dal: 

Het veld aan de Abdis Eustachiastraat wordt met hoogteverschillen aangelegd. Twee heuvels met een dal 

er tussen geven veel mogelijkheden om af de rollen, te rennen et cetera. Daarbij zijn speeltoestellen 

geplaatst die uitdaging bieden om te klimmen en te klauteren; een klimcombinatietoestel met het door 

bewoners gevraagde duikelrek en een mandschommel. Het dal en één heuvel zijn voorzien van kunstgras 

als valdemping.  

 

Uitbreiding aan Abdis Eustachiastraat, ontwerp Akkers 

Dit ontwerp voor het veld aan de Abdis Eustachiastraat is geïnspireerd op het historische gebruik als 

middeleeuwse boerderij. Het veld krijgt een ondergrond van kunstgras van verschillende kleuren zoals de 

kleuren van akkers met verschillende gewassen. Deze kleurverschillen zullen speelaanleidingen zijn voor 

rollenspellen van de kinderen. Ook dit veld wordt ingericht met een klimcombinatietoestel met duikelrek 

en een mandschommel, geplaatst op de kunststof ondergrond. Verder worden een picknicktafel en 

boombank geplaatst.  

Beide ontwerpen 

Tussen de speelplek en de straat komt een natuurlijke afscheiding bestaande uit een grasdijkje van circa 

80 cm hoog en 1 meter breed. Tussen de speelplek en de tuinen komt een speelbosje van middelhoge 

struiken. De vier te planten bomen worden niet allergene soorten; een notenboom en drie magnolia’s. 

 

Uitbrengen stem met uw voorkeur: 

Per huisadres mag één stem worden uitgebracht, waarbij een keuze kan worden gemaakt tussen het 

ontwerp ‘Berg en Dal’ of het ontwerp ‘Akkers’ . U kunt hiertoe tot uiterlijk 20 december 2017 een e-mail 

sturen naar het e-mailadres: speelplek.uithofslaan@denhaag.nl 

 

Alleen reacties, die zijn voorzien van een naam van de bewoner en het huisadres zijn geldig. Kopers van 

woningen die in aanbouw zijn, dienen de naam van het bouwplan en nummer van de kavel te vermelden.  

 

Informatie 

- U kunt deze brief nalezen op website www.uithofslaan.nl  onder de rubriek ‘Nieuws’. Op deze 

website wordt ook de uitslag van de stemming bekend gemaakt. 

- Vragen aan de gemeente kunt u stellen via het e-mail adres uithofslaan@denhaag.nl   

- Voor een toelichting op de twee ontwerpen kunt u ook contact opnemen met de volgende bewoners: 

Uithofslaan 42 (voor bewoners Uithofslaan); ellen@denhartogmail.com (voor bewoners De 

Seizoenen); Abdis Eustachiastraat 14 en 30 of  per mail info@joeydenbeer.com (overige bewoners).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mariëtte Hanekamp 

Projectmanager Uithofslaan 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,  

Gemeente Den Haag  

 

Deze brief is digitaal opgemaakt en zodoende niet ondertekend 
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