
Buurtinitiatief “Hoffvlietsteeg” 

Met een aantal buren zijn wij het buurtinitiatief “Hoffvlietsteeg” gestart voor de passage en speeltuin tussen de 
Sneevlietstraat en Suuffhofstraat. Ons doel is om te komen tot een deels nieuwe inrichting.  

Op maandag 13 maart 2023 hebben we voor het eerst met een aantal bewoners gesproken over de inrichting. Dit 
document geeft een samenvatting van de punten die zijn besproken en bevat een voorstel dat met de gemeente zal 
worden besproken. 

 

Wat zijn de uitgangspunten voor de nieuwe inrichting. 

▪ Meer groen en minder tegels. 
▪ Het moet nog meer een ontmoetingsplek worden voor de buurt → waar jong en oud elkaar kunnen 

ontmoeten. 
▪ Problemen met huidige beplanting moeten worden opgelost 

o Huidige (woeker)beplanting zorgt voor overlast in aangrenzende tuinen 
o De heggen en lage beplanting zijn een dumpplek voor zand en afval (overlast ongedierte tot gevolg). 
o De huidige beplanting (heggen) zorgen voor een onoverzichtelijk speelplek 
o Boomwortels zorgen dat de tegels los/ omhoog komen. 

▪ Speeltuin aantrekkelijke maken voor in de zomer. De zandbak en speeltoestellen zijn volop in de zon.  

Ideeën voor een nieuwe inrichting 

▪ In het deel richting de sneevlietstraat een groot deel van de tegels vervangen door gras of beplanting. 
▪ De zandbak met duikelrek vervangen door gras en hier een picknickbank plaatsen. Bij voorkeur een variant 

waarbij de bankjes ’s avonds opgeklapt kunnen worden zodat deze ’s avond vast gezet kunnen worden met 
een slot. Zodat we geen aantrekkelijke hangplek voor jongeren creëren. 

▪ Op het gras kunnen de bestaande speeltoestellen (incl. enkele speeltegels) worden geplaatst. 
▪ Het inrichten van een moes/ kruidentuin. Voorzien van een houten omheining (paaltjes) 
▪ Rondom de zandbak palen plaatsen voor het monteren van een zonnedoek. 
▪ Rond de zandbak of langs de border (houten) paaltjes plaatsen zodat het zand beter in de zandbak blijft. 
▪ Naast de zandbak een wilgentakken hut plaatsen, welke uiteindelijk groen kan begroeien 
▪ Met de kinderen uit de buurt kunnen bijvoorbeeld een insectenhotel en vogelhuisjes worden gemaakt en 

geplaatst. 
▪ Omdat er tussen de huizen nog een groot stuk tegels open blijft, is hiervoor het idee om met speelbelijning 

dit stuk ook aantrekkelijk te maken. 

Beplanting 

▪ De hoge beplanting zoals bomen en (vlinder)struiken  (zoals naast sneevlietstraat 16) laten staan. 
▪ De overige lage beplanting en heggen verwijderen. 
▪ Alle borders opnieuw vullen met beplanting in overleg met de deskundige van de gemeente 
▪ Eventueel kunnen we ook nog gebruik maken van beplanting die bewoners over hebben in de eigen tuin (wat 

bijvoorbeeld te groot is geworden) 
▪ Verder zal er op een aantal stukken gras aangelegd moeten worden. 

 

Het vervolg 

Dit plan wordt besproken met de gemeente en over de uitkomsten wordt iedereen geïnformeerd. Wanneer er ook 
meer duidelijk is over de beplanting zullen we iedereen hier over informeren.  

Als alles akkoord is kan de Rova een moment plannen om basis aan te leggen en kunnen wij als buurt de inrichting 
en het onderhoud verder oppakken. 

 

Kortom we zijn weer een stap verder om de Hoffvlietsteeg tot een pareltje van de buurt te maken met elkaar! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 Gras 

 Zand 

 
Beplanting 

 

Buurt moestuin 
Hinkelpad in het groen 

Picknickbank Wilgentakken hut Duikelrek met speeltegels 

     Wipkip  

 

Zonnedoek boven speeltuin/ zandbak 

Groene borders 

Spelbelijning 

Herinrichting 

Hofvlietsteeg 


