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Speelplek Lauwerhof 
 

 

U krijgt dit wijkbericht om u te infomeren over de stand van zaken van de speelplek op de Lauwerhof en de 

vervolgstappen. Binnenkort zal de speelplek in de Lauwerhof verkleind worden en komt er meer groen in de 

hof.  

 

Stand van zaken 

Eind november 2022 informeerden wij u dat Dorien de 

Wit van bureau De Beuk als onafhankelijk bemiddelaar 

aan de slag ging om bewoners en belanghebbenden 

met elkaar in gesprek te brengen en tot een oplossing 

te komen voor de ontstane situatie. 

Daarop zijn er drie gesprekken geweest met de 

betrokken bewoners. Eind januari heeft zij haar 

eindrapportage gestuurd aan de gemeente en de 

direct betrokken deelnemers. Hiermee heeft zij haar 

opdracht afgerond. 

 

Hoe nu verder? 

Het bemiddelingstraject heeft er toe geleid dat de 

bewoners met elkaar in gesprek zijn gegaan, maar zij 

zijn het niet eens geworden over een oplossing. De 

bewoners hebben aangegeven dat de gemeente een 

besluit moet nemen over de situatie.  

  

Nu dit de uitkomst is van het bemiddelingstraject heeft 

de gemeente besloten: 

1.     de speelplek op de Lauwerhof te verkleinen tot twee 

speelobjecten en de hof te vergroenen. 

2.     een extra speelplek in de Noordelijke Binnenstad te 

realiseren. 

  

De gemeente wil de Lauwerhof behouden als 

openbaar toegankelijke speelplek in de Noordelijke 

Binnenstad. Minder speelobjecten in combinatie met 

meer groen én een andere plek van de speelobjecten 

draagt naar verwachting bij aan het verminderen van 

de overlast. Door hoge speelobjecten, waarin kinderen 

kunnen klimmen weg te halen, hebben omwonenden 

meer privacy. Met twee speelobjecten en mogelijk 

bijvoorbeeld een hinkelbaan op de grond is dit een 

uitdagende speelplek voor kinderen. Deze suggesties 

zijn gedaan tijdens het bemiddelingstraject.  

Verder blijkt uit de ‘Wijkspeelscan Binnenstad Noord’ 

dat er een tekort is aan speelplekken in de Noordelijke 

Binnenstad. Daarom gaan we een extra speelplek 

maken. Kinderen uit de Noordelijke Binnenstad 

kunnen dan op meer plekken spelen en we 

verwachten dat daardoor de druk op de Lauwerhof 

vermindert en er minder geluidsoverlast is. 

  

Wij starten op korte termijn twee projecten: het 

omvormen van de Lauwerhof én het realiseren van 

een extra speelplek in de Noordelijke Binnenstad. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc 

Eerden of Dick van der Geest (wijkadviseurs) van 

Wijkbureau Binnenstad, via binnenstad@utrecht.nl of 

via 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via 

binnenstad@utrecht.nl of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 
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