
SLEUTEL  Toets spelling TenL  

DEEL I 
1. Fout; verandert      27. Fout; ingerichte 

2. Fout: voortdurend     28. Goed 

3. Fout: Daarmee      29. Fout: per 

4. Fout: onderhoud      30. Fout: omvat 

5. Goed       31. Fout:  van 

6. Fout: beleidsmakers     32. Fout: Stadsbeheer 

7. Fout; wipkip      33. Fout: gesteld 

8. Goed       34. Fout: Cruijff-playground 

9. Goed       35. Goed 

10. Fout; speelplekken 

11. Goed 

12. Fout: inspecties 

13. Fout; Den Haag 

14. Goed 

15. Fout: woningcorporaties   

16. Fout: Regioafdeling 

17. Fout: Haag-Zuidoost/ Zuid-Oost 

18. Fout: Vestia 

19. Fout; honderdtwintig 

20. Fout: Haagse 

21. Fout: vindt 

22. Goed 

23. Fout: richtte 

24. Fout: Buitenspelen 

25. Fout; ontmoeten 

26. Goed 
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DEEL II 
 

Het ontwerp  

J. Verburg van het ingenieursbureau Den Haag ontwerpt (1) onder meer de 

speelplekken in de stad. Het inrichten van speelplekken is een vak apart. Het is om te 

beginnen belangrijk dat speelvoorzieningen (2) voldoen (1 woord) aan de eisen van de 

verschillende (3) leeftijdsgroepen. Jonge kinderen hebben speelruimte nodig dichtbij 

huis, die veilig is en vooral ook (4) verkeersveilig en bereikbaar. Oudere kinderen 

spelen juist verder van huis en hebben meer ruimte nodig. In verband met de 

bereikbaarheid is een gelijkmatige verdeling over de woonwijken van belang, rekening 

houdend met de actieradius van de verschillende doelgroepen. Den Haag (5) 

onderscheidt drie (3)leeftijdsgroepen. Kinderen tot 6 jaar moeten op ongeveer honderd 

meter van huis kunnen spelen. Voor de leeftijdsgroep 7-12 jaar zijn voorzieningen op 

buurtniveau nodig, op een afstand van 300 tot 400 meter. Voor (6)13- tot en met 18-

jarigen (7) geldt een voorziening op (8) wijkniveau(1 woord) , van  800 tot 1000 meter.  

 

Onderhoud en (9) inspecties  

Sinds eind jaren negentig (10) wordt structureel (11) gewerkt aan het verbeteren van 

de veiligheid. Dat heeft nog te maken met het zogenoemde besluit ‘(12)Veiligheid 

attractie- en (13) speeltoestellen(1 woord)' van de (14) Europese Unie. Volgens J. 

Verburg van het Ingenieursbureau Den Haag, is er op dat gebied een flinke inhaalslag 

gemaakt. 'Vooral het aanbrengen van de juiste, veilige ondergronden (15) kostte veel 

werk. Vervolgens moesten conform de (16)Europese regels (17) veiligheidsinspecties 

en registratie (18)daarvan (1 woord) in een logboek worden (19)georganiseerd. ‘Ik denk 

dat we nu goed bij zijn.' Ook de woningcorporatie, die circa zevenduizend woningen 

(20) verhuurt en ongeveer (21)honderdtwintig (1 woord)  speelvoorzieningen in beheer 

heeft, is druk met onderhoud. (22) Onderhoudsmedewerker 0. Kromopawiro van de 
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woningcorporatie: 'De kennis bij ons op het gebied van speelvoorzieningen is nog 

matig. Voor advies betrekken wij (23) Kompan en andere (24)adviesbureaus erbij. 'Wij 

hebben hen (25)gevraagd, om de speelplekken en de staat (26) daarvan(1 woord)  in 

kaart te brengen. Sommige moesten direct worden vervangen, andere zijn (27) 

gerenoveerd. Kompan zorgt ook voor de regelmatige (28) inspecties van de 

speeltoestellen en de (29)rapportages daarvan.’ 

 

Overleg met bewoners  

Bij de inrichting van speelplekken spelen ook (30)milieukwaliteit(1 woord) , onderhoud, 

toezicht, overlast en sociale (in)tolerantie voor buitenspeelruimte een rol. Sommige 

bewoners ervaren (31)rondhangende (1 woord) kinderen als overlast. Dat is een van de 

redenen waarom Den Haag zich met een brochure richt tot de bewoners. De (32) 

Hofstad wil ouders en omwonenden betrekken bij de speelplekken. Zij kunnen helpen 

de speelruimtes schoon en veilig te houden en zij kunnen er activiteiten organiseren. 

Van Hemert: 'Goed overleg is erg belangrijk. We hebben goed (33) geluisterd naar de 

wensen van de bewoners. We werken samen aan het ontwerp en de inrichting van 

speelplekken. Natuurlijk zijn er wel eens problemen over de (34) locaties  -niet iedereen 

wil bijvoorbeeld een speelplek pal voor z'n deur-, maar iedereen begrijpt dat als je niets 

doet, de kans dat er problemen ontstaan alleen maar groter (35) wordt.' 

 

Normering: 17 fout (of meer) = onvoldoende 


