
Het 15e Speel-S-Nieuwjaarsblad ligt voor 
U. De natuur is in. Komen kinderen nog 
genoeg buiten om de waarde van de natuur 
te leren kennen? Speelbossen, natuurlijke 
speelplaatsen en informele speelplekken 
maken natuurbeleving mogelijk. 

Maar hoe gedacht over het speelplekje om 
de hoek? Kan dat ook niet wat groener? Is 
er geen inrichting te bedenken waardoor de 
natuur de speelplaats herovert? Groen dat 
takkofiel bestendig is? Dat meisjes op de 
speelplek bloemetjes kunnen plukken en de 

jongetjes weer zweepjes of pijlen en boog 
kunnen snijden? We roepen al jaren: "Waar 
kan je nog een hut bouwen?". We roepen het 
nu nog steeds in de grijze beton en rubberen 
tegelwoestijn. Tijd om in 2008 de natuurlijke 
buitenruimte weer aan de jeugd terug te geven.

SPEELRUIMTE wenst u een voorspoedig en speels 2008 toe.

Stichting Speelruimte
Postbus 449, 
3800 AK Amersfoort

Tel.: 033 - 465 32 70
Fax: 084 - 721 67 43

E-mail: speelruimte@xs4all.nl
Web: www.speelruimte.nl

uitgaven en 
producties

Steeds meer bewonersgroepen, 
schoolpleincommissies vragen om 
natuurlijke speelterreinen. De was-
machine en de poetsvrouw (M/V) 
hebben het niet meer voor het zeg-
gen. Nu zullen de beleidsambtenaren, 
de inrichters, de uitvoerders en al de 
andere betrokkenen bij de inrichting 
van de buitenruimte nog de risico's 
aan moeten durven. Het spreekt van-
zelf dat ook de natuurlijke inrichting 
dezelfde veiligheid moet bieden als 
de "gewone" speelplek en dat kan!
Het spelen in de natuur kan ook 
"viezeman"-veilig worden ontwor-

jongeren (JOP's).
 SPEELRUIMTE organiseert deze 

cursus in samenwerking met OBB-
Ingenieurs.

 De cursusinformatie wordt 
binnenkort toegezonden. Heeft 
u interesse bel of mail voor de 
folder. De sluitingstermijn is 30 
maart aanstaande.

 SPEELRUIMTE neemt deel in 
het netwerk Ruimte voor de 
Jeugd en de Nationale Speelraad. 
Regelmatig hebben we daarin met 
collega's van andere organisaties 
overleg. Ontwikkelingen kunt u 
vinden en bijhouden op 

 www.ruimtevoordejeugd.nl en 
www.speelraad.nl.

Organisatie
SPEELRUIMTE bestaat nu 17 jaar en 
heeft in die periode een uitgebreide 
kennis en ervaring opgebouwd. De 
organisatie bestaat uit een stichting 
en een maatschap. 
De Stichting treedt op als kennisbe-
middelaar en initiatiefnemer voor 
activiteiten en publicaties. Verder 
bezit en distribueert de Stichting een 
aantal publicaties over buitenspelen. 
Zij doet dit vanuit de doelstelling: 
"... het bevorderen van de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de jeugd 
door middel van ruimtelijke voorzie-
ningen voor bewegen, spel en recre-
atie in de woonomgeving, ...". De 

pen. Het gebruik van groen materiaal 
op kinderhoogte biedt voldoende 
sociale controle. Wij hebben daar al 
jaren ideeën over.

In dit Speel-S-Nieuwjaarsblad infor-
meren wij u over onze plannen voor 
2008 en geven u enkele hoogtepun-
ten, meningen van het afgelopen jaar.
Heeft u al ingelogd op onze website 
(www.speelruimte.nl) en kennis 
genomen van de uitgebreide infor-
matie.

Activiteiten Stichting 
SPEELRUIMTE 2007

 cursus speelruimtebeleid op 11 
en 12 juni 2008: Een consistent 
speelruimtebeleid is de basis 
om vragen vanuit buurten om 
nieuwe speelruimte adequaat 
te kunnen beantwoorden, 
om wijzigingen of zelfs het 
verwijderen van speelplaatsen 
te kunnen doorvoeren. Het 
speel ruimtebeleid kan integraal 
worden meegenomen samen 
met andere beleidsprocessen, 
zoals wijk- en buurtbeheer, 

uitvoering hiervan draagt zij op aan 
de maatschap.
De maatschap ontvangt haar mid-
delen uit opdrachten van de markt. 
Zij heeft als doel om in haar eigen 
kosten te voorzien. De maatschap 
bestaat uit de leden Jaap Bros (groen-
ontwerper) en Ir. Dirk Vermeulen 
(stedebouwkundige) Naast een vaste 
stageplaats zijn er regelmatig mede-
werkers op projectbasis in dienst.

participatie, integraal jeugdbeleid 
en projecten om de jeugd meer 
aan het bewegen te krijgen in de 
recreatieve sport. Hierin doen zich 
koppelingen voor met het formele 
en informele aanbod ten behoeve 
van ruimte voor de jeugd in de 
gemeente. Daarmee ziet men zich 
geplaatst voor de taak om lokaal 
speelruimtebeleid te ontwikkelen. 
De cursus speelruimtebeleid is een 
praktijk gerichte cursus en biedt 
het volgende:

• achtergronden en noodzakelijke 
kennis over spelen;

• analyse bevolkingsgegevens, 
gebruik en speelwaarden 
bestaande formele- en informele 
speelvoorzieningen, de veiligheid, 
het kostenaspect naar onderhoud 
en beheer;

• ontwikkelen van 
speelruimtebeleid in eigen 
gemeente en ontwerp;

• eveneens zal aandacht besteed 
worden aan plekken voor 

Landje Pik €	 8,00
De cd-rom spelen, 
spelen, spelen! €	18,50
School-buurtspeelplaatsen €	 8,00
Kom je buiten spelen €	 6,00
Vraag het ze zelf €	 6,00

De prijzen zijn inclusief verzendkosten. 
Meer informatie op 
http://www.speelruimte.nl/informatie/
verkoop.html

Bijzondere projecten 
afgelopen jaar 

Zo kan het ook!
Fase II Speelruimteplan gemeente 
Alphen aan den Rijn
Nadat OBB -Ingenieursbureau voor 
gemeente Alphen aan den Rijn een 
speelruimteplan had opgesteld, 
moest dit een vervolg krijgen. In fase 
II werden 9 voetbalplekken en 23 
speelplekken aangepakt. Hiervoor 
had B&W het beleid vastgesteld en 
geld beschikbaar gesteld om de finan-
ciële consequenties hieruit voort-
vloeiend te dekken. Zodoende kon-
den de maatregelen voortkomend uit 
het speelruimteplan, al dan niet gefa-
seerd,  daadwerkelijk worden aange-
pakt. In Alphen is gekozen voor een 
uitvoering door extern bureau (OBB). 
De gemeente begeleidt dit bureau 
met een zeer brede begeleidingsgroep 
waarin alle disciplines vertegenwoor-
digd zijn. SPEELRUIMTE maakt de 
(her)inrichtingsvoorstellen en parti-
cipeert in de gesprekken met bewo-
nerswerkgroepen.

De start van het project vond begin 

Zo kan het ook!
Kinderraad Gemeente Venray
Gemeente Venray heeft in septem ber 
2007, met steun van SPEELRUIMTE, 
een Kinderraad georganiseerd. In 
het kader van het speelruimteplan, 
dat SPEELRUIMTE nu schrijft, wilde 
het bestuur aan kinderen vragen, in 
welke richting de speelvoorzienin-
gen zich moeten ontwikkelen. Wat 
vinden kinderen nu leuk, wat is saai, 
wat is modern en wat is nu ouder-
wets? Je kunt bij een speelruimte-
plan, met een termijn van 10 jaar 
en een eerste realisatie na minimaal 
2 jaar, eigenlijk niet aan kinderen 
vragen wat er bij hun speelplaats 
moet veranderen. Immers twee jaar 
is voor kinderen een eeuwigheid. 
Het liefst zien ze de gewenste ver-
anderingen morgen doorgevoerd. De 
termijnen binnen de gemeente, met 
1. ontwerp, 2. begroting, 3. krediet-
aanvraag, 4. bezwaarbehandeling, 
5. aanbesteding en 6. uitvoering, 
duren voor kinderen te lang en pas-
sen niet in hun tijdsbeleving. Toch 
wilde de gemeente van kinderen zelf 
horen hoe zij de diverse speellocaties 
in de gemeente ervaren. Hiertoe is 

de volgende doelstelling geformu-
leerd: "Van de huidige generatie 
kinderen, als gebruikerdeskundige, 
horen in welke richting de geboden 
speelkwaliteit op de openbare speel-
voorzieningen zich moeten ontwik-
kelen."
De scholen werden gevraagd om 
afgevaardigden te sturen. Op een dag 
september kwamen er 19 kinderen 
in de raadszaal bijeen, afkomstig van 
de diverse scholen en uit verschil-
lende leeftijdsgroepen. Vervolgens 
heeft de Kinderraad per autobus drie 

speel locaties bezocht, bespeeld en 
van commentaar voorzien. Het com-
mentaar werd door elke leeftijds-
groep op formulieren opgeschreven. 
De middag werd afgesloten met 
een evaluatie in de raadszaal. Daar 
werden de ervaringen besproken. 
Tot slot werd er gestemd over drie 
bezochte plekken. De keus was tus-
sen een speeltuin met nieuwe hou-
ten toestellen in het bos, een natuur-
speelplaats in het bos of een grote 

mei plaats door het organiseren van 
meerdere bewonersavonden waar, in 
het kort, het speelruimteplan werd 
uitgelegd. Per plek werden bewo-
ners naar hun ideeën gevraagd en 
de mogelijkheid tot meedenken in 
een werkgroep gegeven. Alles werd 
door de bewoners zelf vastgelegd op 
papier.
Na de zomer werden de bewoners 
uitgenodigd voor de werkgroepen. 
Samen met de ontwerper bespraken 
ze de mogelijkheid en de wensen 
tot verandering (het gaat dan voor-
namelijk over de speelplekken en 
eventueel daaruit voortvloeiende 
maatregelen).
Begin november werden de ont-
werpen in de ambtelijke werkgroep 
besproken. De ontwerpen werden 
waarnodig aangepast en in kleur 
presentabel gemaakt en 10 december 
aan de bewoners gepresenteerd.
Besloten werd de bijstellingen in de 
bestekfase te verwerken zodat in het 
voorjaar van 2008  de realisatie kan 
plaatsvinden en de kinderen zonder 
verdere vertraging van de 32 (her)
ingerichte plekken gebruik kunnen 
maken.

De volgende titels zijn bij Stichting 
SPEELRUIMTE verkrijgbaar:

buurtspeelplaats met metalen toe-
stellen in een woonwijk. De meeste 
stemmen gingen uiteindelijk naar de 
grote buurtspeelplaats. De combina-
tie van moderne metalen toestellen 
en de variatie in mogelijkheden op de 
gehele plek sprak het meeste aan.
Opvallend was hoe goed de kinderen 
konden omgaan met het tijdsaspect. 
Ze waren heel vereerd dat ze hun 
medewerking konden geven én dat 
er naar ze geluisterd werd. De oudere 

kinderen konden heel goed verwoor-
den dat ze dit deden voor de kinde-
ren ná hun. Dat, bij het gereedkomen 
van de nieuwe speelplekken, zij al 
niet meer zouden spelen. Wat wij er 
van opstaken was dat oudere kin-
deren, in een groot deel van de ook 
voor hen bestemde toestellen, hele-
maal geen uitdaging vonden. Aldus 
verwoordt: "Dat is echt een heel leuk 
toestel, maar ik zal er niet op spelen, 
ik vind het voor mijzelf saai!".
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Lezingen en workshops
In 2007 hebben we een aantal lezin-
gen en workshops verzorgd:

 26 april 2007 hebben we een 
werkwinkel verzorgd over 
de inrichting buitenruimte bij 
Peuterspeelzalen. Deze dag was 
georganiseerd door Partoer CMO 
Fryslân.
 24 mei 2007 hebben we een 
lezing verzorgd op het congres 
Ontwikkelingen speelruimte 
van het blad Speeltuin. Onze 
bijdrage, "Speelruimte in nieuwe 
wijken", gaf aan hoe je kunt 
zorgen voor de basisvoorwaarden 
voor goede speelruimte in een 
nieuwbouwplan, dat alleen nog 
virtueel bestaat en pas over enkele 
jaren gebouwd zal worden.
 11 oktober 2007 hebben we 
een lezing verzorgd bij het 
OBB-Seminar op de Dag van de 
Openbare Ruimte in Houten. In 
onze bijdrage "Woonerf revisited" 
vergeleken we de beide 70-jaren 
woonerfwijken Leweborg en 
Beijum in Groningen op hun 

Kindgerichte planning van 
publieke ruimte.
Onze Belgische zusterorganisatie 
Kind en Samenleving (www.k-s.be) 
presenteerde op 27 april tijdens een 
studieochtend in Brugge "Manifest 
voor kindgerichte planning van 
publieke ruimte". Aan het eind van 
de ochtend werd de publicatie: Kind 
en Ruimte. Kindgerichte planning 
van publieke ruimte. Dit is een hand-
leiding voor planologen, ambtenaren 
ruimtelijke ordening en jeugdwerkers 
en bevat talloze praktijkvoorbeelden. 
Bent u, als speelruimteambtenaar, 
betrokken bij de planvorming voor 
een nieuw te bouwen wijk? Dan 
is dit boek iets voor u. U kunt het 
bestellen via: http://www.k-s.be/
node/45

Getekende adviezen 
(ontwerpen)
de buitenruimte bij scholen, kinder-
dagcentra en scholen voor het voort-
gezet onderwijs zijn te veranderen 
in bruikbare ruimten. Waar iedere 
gebruiker zich thuis voelt. Waar het 
goed vertoeven is, waar de fantasie 

Dit project is in september 1991 
gestart. Inmiddels hebben honderden 
scholen en instellingen van dit aan-
bod gebruik gemaakt. Een getekend 
advies op locatie is in één dag klaar 
en kost 500,=. 
Wilt u meer weten over deze actie? 

Vraag onze folder of lees de 
website:

• "verbeter de buitenruimte van 
kinderdagcentra"

• "verbeter het schoolplein"
• "verbeter het plein van het 

voortgezet onderwijs"
uitgangspunten voor het spelen 
indertijd bij het ontwerp. En tot 
welke (on)mogelijkheden dit 
in beide wijken nu leidt om te 
komen tot een modernisering van 
de speelvoorzieningen. 
 23 oktober en 1 november 2007 
hebben we voor de Vereniging 
Groninger Dorpen workshops 
verzorgd over de inrichting van 
de dorpspeelplaats bij de school. 
Uitgangspunt daarbij was het 
plein van de OBS De Uilenburcht. 
Dit plein heeft een centrale functie 
in Beertha.

geprikkeld wordt en blijft. Waar 
de uitdaging tot eigen spel niet in 
de kiem gesmoord wordt door een 
overdaad aan veiligheid, steriliteit of 
voorgeprogrammeerde uitgekauwde 
(on)mogelijkheden. 
Een getekend advies (ontwerp) wordt 
op locatie gemaakt en geeft goed 
inzicht hoe een buitenruimte voor 
jeugd en jongeren kan worden inge-
deeld en gebruikt. Getekende advie-
zen worden voornamelijk gemaakt 
voor basisscholen, kinderdagcentra 
en scholen voor voortgezetonderwijs. 

 Nederlanders staan bekend om 
"gezelligheid". Hoezo?

 De tolerantie is laag, normen en waarden 
een politiek item en speeltoestellen staan 
altijd "not in my backyard".

 Is een speelbos echt een 
bos met een gietrubberen 
ondergrond?

 De eenling is een aardige, 
behulpzame en leuk ogende. 
Met de tweede erbij een leuk 
stelletje. Komt daar dan nog 
een derde bij dan wordt het 
bedreigend.

 Bent u ooit jong geweest? 't Is 
anders niet te merken.

 Spelen is leren, maar je moet wel eerst 
leren spelen.

 Kleindochter van drie maakt een 
koprol op de stang bovenaan de 
glijbaan... weer een kind dat de 
regelgeving niet kent! 

 Een ouder met klein kind 
is vertederend, zeker 
dat snoeppie. Met een 
buur erbij wordt er volop 
getutteld. Komt er nog een 
derde bij dan wordt het 
gezellig, herinneringen 
opgehaald en ervaringen 
uitgewisseld. 

Cursiefjes
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