
Ontwerpplan Speelveld Corellistraat 
 

Zwolle, 17 februari 2021 
 
Locatie: 
Speelveld aan de Corellistraat, ter hoogte van huisnummers 25 t/m53 in Zwolle. 
 
Visie 
De gezondheid van kinderen wordt vergroot als zij beschikken tot een gevarieerde en uitdagende 
speelomgeving die de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden stimuleert. 
 
Missie 
Op dit moment biedt het speelveld aan de Corellistraat in Zwolle weinig uitdaging aan de vele kinderen 
die er aan wonen. Het is daarom het voornemen om het speelveld aan te pakken. Hiervoor wordt de 
goedkeuring en samenwerking met de Gemeente Zwolle opgezocht, worden er fondsen 
aangeschreven voor de benodigde financiering en uiteraard zal de samenwerking van aanwonende 
buren onderling worden onderhouden/versterkt.  
 
Middel 
Door middel van groenadoptie, waarbij minimaal 3 huishoudens een stukje van het speelveld naar 
eigen wensen gaan inrichten en onderhouden, is het mogelijk om de speelvariatie en uitdaging voor 
de kinderen te vergroten. De wensen zijn een kruiptunnel met klauter- en glijmogelijkheden, een 
buurtmoestuintje met een waterpomp en kleurrijke beplanting.  
 
Voorgeschiedenis  
Half september 2020 is het eerste mailcontact met de wijkbeheerder gelegd. Naar aanleiding hiervan, 
is er op 15 oktober het eerste plan via Mijn Wijk voorgelegd aan de Gemeente Zwolle. Vervolgens heeft 
er op 10 november j.l. een online meeting plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer, wijkbeheerder 
Monique Wiegers, wijkmedewerker Vanessa Sahetapy en operationeel beheerder speelvoorzieningen 
Ype de Bruin. Hierin zijn de wensen tegenover de mogelijkheden gezet. Ook is duidelijk geworden wat 
ervoor nodig is om daadwerkelijk iets aan de huidige situatie te veranderen. Met al deze informatie is 
de initiatiefnemer weer opnieuw in gesprek gegaan met de buren.  
 
Op 23 november is er een kleine enquête uitgegaan naar de omwonende buren, om te kijken hoe 
iedereen met de nieuwe informatie vanuit de Gemeente Zwolle tegen de wensen voor verandering 
aankijkt. Uit deze enquête is gebleken dat veranderingen over het gehele speelveld teveel zou zijn en 
hier dus geen animo voor was. Wel bleef er alsnog de wens dat er wel íets van speelaanleiding zou 
komen op het veld. Echter, leek het er even op dat het alsnog niet van de grond zou komen omdat er 
geen animo was om uiteindelijk daadwerkelijk op het adoptieovereenkomst te komen staan, er waren 
hieromtrent toch nog wat twijfelende gedachten. Met deze stand van zaken sprak de initiatiefnemer 
weer met de wijkbeheerder. Hierop stelde Monique voor om alsnog eens op het veld langs te komen 
om met de buren in gesprek te gaan en alle twijfels en vragen te bespreken. Afgelopen 4 februari zijn 
Monique en Vanessa in de middag dan ook langs geweest op het veld en zijn ze het gesprek met in 
totaal 4 buren aangegaan. Dit gesprek is heel verhelderend geweest en heeft uiteindelijk geresulteerd 
in toch voldoende animo om werkelijk tot groenadoptie over te kunnen gaan.  
 
Huidige situatie 
De focus ligt nu dus op de groenstrook voor huisnummer 37 & 39. Er zijn in totaal 4 huishoudens die 
een adoptieovereenkomst willen ondertekenen. Verder is er afgesproken dat er eerst een ontwerp 
wordt gemaakt en deze wordt voorgelegd aan de wijkbeheerder. Tevens gaat de initiatiefnemer, 
wanneer het plan wordt goedgekeurd, met het ontwerp een aantal fondsen aanschrijven voor de 



benodigde financiering. De wijkbeheerder heeft toegezegd de groene strook leeg te willen halen en 
plantklaar op te leveren, zodat de buren er vervolgens zelf mee aan de slag kunnen.  
 
Plan 
De wensen voor dit stuk groen: een kruiptunnel met glijbaan, kleurrijke beplanting en buurtmoestuin. 
De afmetingen van deze groene strook: 16m. lang en 5m. breed (volgens metingen in Google Earth). 
 



Toelichting ontwerp (indeling van links naar rechts): 
De gehele strook willen we in 3 delen indelen; een moestuin gedeelte, gedeelte met de kruiptunnel en 
een gedeelte met kleurrijke beplanting. 
 

Links – moestuin  
Aan de kopse kant van dit stuk, grenzend aan het grasveld, willen we bessenstruikjes plaatsen. 
Deze dienen dan tevens als afscherming voor de rest van het moestuin gedeelte. Daarnaast 
willen we een aantal verhoogde moestuin bakken plaatsen voor bijv. aardbeien, wortelen en 
knoflook. Daarnaast willen we een natuurlijk tipitent bouwen waar bijv. bonen, pompoenen 
en passievrucht tegenaan kunnen klimmen. Ergens op dit stukje (wat nu tegen de stoepkant 
aan is getekend) willen we ook nog een plek inrichten voor een compostsysteem. De bodem 
van dit moestuingedeelte willen we overigens met houtsnippers bedekken. Ook willen we 
kijken of het mogelijk is om aan de rand naar het grasveld toe een waterpomp aan te leggen. 
Op deze manier wordt het water geven aan de planten makkelijker en zullen ook kinderen 
tijdens warme dagen waterplezier kunnen beleven. 
 
Midden – kruiptunnel 
Als speelaanleiding voor de kinderen willen we heel graag een kruiptunnel diagonaal (laten) 

plaatsen op het middelste stuk. De voorkeur is een kruiptunnel met een 1m  en lengte van 3 
of 4 m. Ons idee is om de tunnel iets in te graven en er aan de zijkant en bovenop gras tegenaan 
te laten groeien (dit is niet zo in het ontwerptekening getekend, maar wel te zien op het 
bijgeplaatste fotootje). Aan de ene kant van de tunnel willen we boomstammetjes en 
speelkeien die trapsgewijs tegen de zijwand van de kruiptunnel aan liggen. Aan de andere kant 
van de tunnel willen we een glijbaan laten plaatsen die uitkomt op het grasveld, indien dit is 
toegestaan.  
 
Rechts – kleurrijke beplanting 
Het meest rechter stuk van de groene strook willen we inrichten met kleurrijke beplantingen. 
Om deze beplantingen iets af te schermen, willen we om dit gedeelte een laag houten hekwerk 
plaatsen. De bodem willen we bedekken met houtsnippers. De beplantingen waar nu aan 
gedacht wordt, zijn een aantal hortensia’s, een vlinderstruik en daartussen wat hoge 
siergrassoorten.  

 
Plan van aanpak 
Nu het contact met Gemeente Zwolle is gelegd, er draagvlak is gecreëerd in de buurt en er een ontwerp 
is opgemaakt, is het tijd om te kijken naar de benodigde financiën en hoe hieraan te komen. De 
volgende fondsen zullen (niet allen tegelijk) worden aangeschreven: Oranje fonds, Provincie Overijssel, 
Gemeente Zwolle en Stimuland.  
 
Wanneer de Gemeente Zwolle het ontwerp goedkeurt, zal er worden gekeken wanneer de 
groenstrook plantklaar gemaakt kan worden. Afhankelijk van of, wanneer en hoeveel financiën er 
binnenkomen, kan er een planning gemaakt worden welk deel van het ontwerp als eerst wordt 
aangepakt. De aanleg zal grotendeels met buren worden uitgevoerd, het plaatsen van de kruiptunnel 
zal echter door een uitvoerder worden gedaan. Tussentijds zal de Gemeente Zwolle op de hoogte 
worden gehouden via Mijn Wijk. 
 


