
Voor u ligt het 16e Speel-S-Nieuwjaarsblad. Het 
jaar waarin we extra aandacht gaan geven aan kind 
en bewegen. Niet dat we dat de afgelopen 15 jaar 
niet hebben gedaan. De ruimte was er immers. De 
hoeveelheid speelruimte in het openbaar gebied is 
niet afgenomen. We hebben, met z'n allen, zelfs de 
ondergrens van de nodige speelruimte in nieuw te 

bouwen en in te breiden woongebieden vastgesteld op 
minimaal 3%.

De (her)inrichting is sinds het invoeren van de norm in 
1997 aanzienlijk verbeterd, gemoderniseerd, gevarieerd, 
veiliger. De informele speelruimte speelt een rol. 
Natuurlijk- en avontuurlijk spel hebben hun intrede 

gedaan. Ook is er een voorzichtige stap gezet op het 
gebied van  gaming op de speelplek. Het ligt dus niet aan 
de hoeveelheid vierkante meters in de openbare ruimte.
Grote gebaren, grote lijnen, maar het speelplekje om 
de hoek vlak bij huis waar je na het avond eten nog 
éven speelt en elkaar ontmoet, is dat nog aantrekkelijk 
genoeg? 

SPEELRUIMTE wenst u een voorspoedig en speels 2009 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

2009 het jaar dat we 
"michelin"kinderen weer in 
beweging moeten brengen. 

In dit Speel-S-Nieuwjaarsblad infor-
meren wij u over onze plannen voor 
2009 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 2009

 cursus speelruimtebeleid op 10 en 
11 juni 2009 te Utrecht. Bericht 
hierover kunt u eind februari 
tegemoet zien. Wilt u nu al meer 
weten kijk op Speelruimte.nl. De 
cursus speelruimtebeleid is een 
praktijk gerichte cursus en biedt 
het volgende: 

• achtergronden en noodzakelijke 
kennis over spelen; 

• analyse bevolkingsgegevens, 
ge bruik en speelwaarden 
bestaande formele- en informele 
speelvoorzieningen, de veiligheid, 

of zitten kletsen. Heel vaak komen 
we dan zinnen tegen als: "... als we 
met meer dan 2 chillen komt de poli-
tie ons wegsturen.". Let wel dit gaat 
niet over criminele randgroepjonge-
ren, maar over heel gewone jongens 
en meisjes met kleren van de C&A en 
een iPodje. En het gaat ook niet om 
een Vogelaarwijk, maar om gewone 
buurten, dorpen en gehuchten.

Organisatie
SPEELRUIMTE bestaat nu 18 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 
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.

het kostenaspect naar onderhoud 
en beheer; 

• ontwikkelen van speelruimte be leid 
in eigen gemeente en ontwerp; 

• eveneens zal aandacht besteed 
worden aan plekken voor jonge ren 
(JOP's), BReedtesport, Ontmoeting 
en Speelplekken in het 
buitengebied (BROS-PLEKKEN, zie 
verder). 
SPEELRUIMTE organiseert deze 
cursus in samenwerking met OBB-
Ingenieurs. 
 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.

Is er nog wel plaats voor 
jeugd en jongeren?
Eind november 1993 organiseerde 
Stichting SPEELRUIMTE de thema-
dag JongerenOntmoetingsPlekken. 
Deze themadag had de volgende uit-
gangspunten. De behoefte van jonge-
ren aan ruimte in de woonomgeving 
om elkaar buiten te kunnen ontmoe-
ten is een voor hen essentiële, maar 
ook vooral ook leuke(!) vorm van 
vrijetijdsbesteding. Het gaat hier ook 
om een fundamenteel recht van jon-
geren om gebruik te kunnen maken 
van de openbare ruimte, net zoals 
dat geldt voor kinderen onder de 12 
jaar, of bijvoorbeeld hondenbezitters, 
volwassenen, automobilisten, fiet-
sers, joggers, recreanten enzovoort.

Sindsdien houden gemeenten bij het 
inrichten van de buitenruimte meer 
rekening met de oudere opgroeiende 
jeugd. Daarnaast zijn er particuliere 

initiatieven van de Cruyff Foundation 
en de Richard Krajicek Foundation. 
Dus je zou zeggen dat het de goede 
kant op gaat met de ruimte voor 
jeugd en jongeren in Nederland.

Helaas wij horen op straat en lezen 
op enquêteformulieren steeds vaker 
dat jongeren klagen dat ze nergens 
meer met elkaar even kunnen staan 

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

Door de toenemende roep om veilig-
heid in de openbare ruimte en de 
schaalvergroting bij de politie wordt 
er steeds meer opgetreden op basis 
van procedures en zichtbare een-
voudige criteria: bij meer dan drie 
jongeren bij elkaar begint de overlast 
en andere problemen, dus wegsturen 
op basis van het verbod op samen-
scholing. 

Tot slot een vraagje: Wat doet het 
met jongeren, als ze voortdurend 
horen dat ze er niet mogen zijn? Dat 
ze er niet bij horen?

Wat hebben we samen al verbeterd:
De veiligheid (lees de Europese 
norm), de bereikbaarheid (30 km 
zones), de hoeveelheid plekken (3% 
norm), de inrichting (modernisering, 
variatie in het aanbod, natuurlijk-
avontuurlijk spelen), we houden 
rekening met jongeren, de informele 
speelruimte. 

Het kan nog beter:
We moeten kinderen meer en meer 
betrekken bij de inrichting van hun 
ruimte. Budgetten voor onderhoud, 

beheer en de nieuwe inrichting 
mogen niet afhankelijk zijn van poli-
tieke willekeur of conjunctuur gevoe-
lig. Een speelruimtebeleidsplan met 
een financiële paragraaf mag niet ver-
worden tot een zoveelste document 
in het ronde archief. Ambtenaren 
verantwoordelijk voor spel en spelen 
moeten gehoord worden, deelnemen 
en inbreng hebben in al die commis-
sies en werkoverleggen, die de bui-
tenwoonruimte betreffen. Hij/zij krij-
gen het druk, in de belangrijkste baan 
binnen het gemeentelijk apparaat. De 
baan die de toekomstige inwoner van 
de gemeente vertegenwoordigt. 
Wie werkt voor de jeugd, die werkt 
aan de toekomst.

Speelruimtebeleid nog steeds 
nodig!
"Kinderen van de rekening", "die 
jeugd van tegenwoordig", "not in 
my backyard",  hangjongeren, van-
dalisme, afnemende tolerantie, zo 
maar een paar kreten die betrekking 
hebben op de, nu nog o zo lieve roze, 
baby's die door u, als trotse ouders, 
in kinderwagens of buggy's worden 
voortgeduwd. Kinderen van gisteren 
en kinderen van morgen delen het 
gebruik van de openbare ruimte met 
honden, geparkeerde auto's en steeds 
meer met vuilcontainer-opstelplek-
ken. 
Honden worden al dan niet aange-
lijnd uitgelaten, hebben of krijgen 
hun eigen voorzieningen: zakjesauto-
maten, hondenpoepvelden, schoon-
maakploegen met poepzuigers ... 
Auto's nemen steeds meer ruimte in. 
We hebben al meer dan één auto per 
gezin. 
Vuilcontainers boven- en onder-
gronds verfraaien de woonomgeving 
door vormgeving en materiaalge-
bruik. 

Het inrichten van de woonomgeving 

De volgende titels zijn bij Stichting 
SPEELRUIMTE verkrijgbaar:

afgestemd op kinderen, is een woon-
omgeving die voldoet aan de eisen 
van àlle bewoners. Waarbij gesteld 
kan worden dat volwassenen deze 
ruimte slechts gebruiken als trans-
portroute van en naar het werk, win-
kel of rondje hond. Natuurlijk wordt 
er ook naar het groen gekeken, naar 
de buitenste randen, de tegen de 
wolken afstekende bomen.
 

Lezingen en workshops
In 2008 hebben we een aantal 

lezingen en workshops verzorgd:
 2 oktober 2008 stonden we op 
de Dag van de openbare Ruimte. 
Er werden veel contacten gelegd. 
Tevens werd een bijdrage geleverd 
aan een van de seminars van OBB.
 9 oktober 2008 hebben we 
deelgenomen aan het seminar 
Buitenspelen georganiseerd door 
de Vlaamse organisaties Kind 
en Samenleving en de Afdeling 
Jeugd van het Agentschap 
Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd 
en volwassenen. Hier werden 
voorlopige conclusies uit diverse 
onderzoeken besproken. Op 13 
februari 2009 zal de definitieve 
rapportage worden aangeboden 
op een colloquium (zie: www.
jeugdbeleid.be).
 3, 4 en 5 november hebben we 
deelgenomen aan de Conferentie 
Child in the City. Onze en 
andere bijdrage zijn in te zien 
op conference.europoint.eu/
childinthecity.
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Speelruimtebeleid op het 
platteland
In het buitengebied op het platteland 
woont vaak meer dan een vijfde 
tot een kwart van alle jeugd in de 
gemeente. Met de traditionele speel-
ruimteplanning wordt deze jeugd 
niet bereikt. De afstanden zijn veel 
groter. Buren wonen op grote afstand 
van elkaar verwijderd. Parallel aan 
de ontwikkeling van multifunc-
tionele accommodaties voor het 
platteland en kleine kernen heeft 
SPEELRUIMTE nagedacht over de 
mogelijkheden. In dit kader worden 
nu op diverse plaatsen voorzienin-
gen voorbereid voor BReedtesport, 
Ontmoeting en (avontuurlijk)Spelen.

Breedtesport:
 Hierbij kan gedacht worden aan 
een verhard veld voor zowel voet-
, basket, volleybal als tennis en 
badminton maar ook buitengym, 
winter schaatsbaan enz. enz. Dit 
kan ook gebruikt worden voor 
school- en dorpsdoeleinden
 Structurele ondersteuning voor 
activiteiten rond de breedtesport 

sjouwen, fietscrossen en waar 
toestellen een ondergeschikte 
of specifieke functie hebben 
ondersteunend aan het karakter 
van het gebied.

Deze BReedtesport, Ontmoeting en 
(avontuurlijke)Speelplekken (BROS-
plekken) zijn openbaar toegankelijk 
en liggen in de directe omgeving 
en kunnen worden aangehaakt bij 
dorpsscholen, -huizen, multifuncti-
onele accommodaties of overdekte 
sportvoorzieningen.

drie en in het weekend kan hier ein-
deloos gespeeld worden. Het school-
plein als ontmoetingsplaats.
Een ontwerp voor het schoolplein 
komt tot stand na voorbereidingen 
van bijvoorbeeld ouderraad, leerlin-
genraad en docenten. Voorwaarden 
en wensen worden opgesteld en op 
de ochtend van het ontwerp bespro-
ken met SPEELRUIMTE. Gedurende 
de dag ontwerpen we. We obser-
veren en meten en uiteindelijk ligt 
er een ontwerp voor het plein. De 
begroting wordt doorgenomen en we 
geven suggesties voor de uitvoering. 
De tekening, uitleg en begroting vor-
men vervolgens voor de school het 
uitgangspunt bij onderhandelingen 
met sponsoren, fondsen en met uit-
voerders. 

Bovenstaande aanpak, met een gete-
kend advies (ontwerp) op locatie, kan 
ook worden uitgevoerd bij, kinder-
dagcentra en scholen voor voortgezet 
onderwijs. Een getekend advies op 
locatie is in één dag klaar en kost 
€ 500,=. (zie: www.speelruimte.nl/
ontwerp).

vanuit de sportclubs of de 
gemeente.

Ontmoeting
 ontmoeting is een schakelpunt 
tussen balveld en (avontuurlijk)
spelen in de vorm van zit-
ligtribune bij de breedtesport 
tot JOP, al dan niet met 
droogstaander.

Spelen (Avontuurlijk)
 Hier wordt meer natuurlijk spelen 
dan wel speelbosachtig spelen 
voorgesteld. Waar kinderen 
samen kunnen graven, samen 
hutten kunnen bouwen, in bomen 
kunnen klimmen, slepen en 

Van schoolplein naar 
speelplein!
SPEELRUIMTE zet zich in voor span-
nende, uitdagende en fantasierijke 
schoolpleinen. Niet langer is een 
schoolplein een betonnen woestijn 
waar het verplichte speelkwartier 
hangend wordt doorgebracht. Op 
het plein kan worden gespeeld, ver-
stopt, gesport, gekletst en gerend: 
samen of juist alleen. Buiten zijn is 
aantrekkelijk en uitdagend. Het plein 
wordt niet alleen tijdens schooluren 
gebruikt, maar ook na kwart over 

 Tot 12 jaar worden kinderen naar buiten geschopt 
om te spelen.

 Vanaf twaalf jaar trap je ze weer naar binnen!
 Noem je dat nog consequent?

 Zuipketen, dè oplossing voor 
speelplekken in het landelijk gebied.

 De plek voor ontmoeting, seksuele 
opvoeding en het voorbereiden op 
"Korenslag"

 Lal-lal-lalalala-lal

 Met een beetje fantasie is de ruimte rond toestellen te gebruiken voor:
 Rennen, tikkertje, jongens-meisjes pakkertje, paardjesspel, liggen, chillen, koppetje 

duikelen, handstand, eitje leggen, basketballen, voetballen, tennissen, kikkervisjes 
vangen, paardenbloemen plukken, pijl en boog maken, rovertje, verstoppertje, 
stoepranden, putten, schipper mag ik over varen, rondfietsen, skaten, skeeleren, 
crossen, steppen, verstoppen, tentje bouwen, vlotje varen, voetsporen zoeken, 
speurtochten, huttenbouwen, gras verzamelen, kuilen graven, met takken en 
insecten spelen, herfstblad verzamelen, in plassen stampen, touwtje springen, 
stoepkrijten, hinkelen, knikkeren, belletje trekken, fikkie stoken, moddertaarten, 
bomen klimmen, bessen plukken, pijltjes schieten,...

 De regels, 
normen, wetten en 
verordeningen voor 
het gebruik van de 
buitenruimte stellen we 
als volwassenen voor 
elkaar op. Gelukkig 
spelen de kinderen 
intussen gewoon 
buiten.

 Zonder fantasie zijn toestellen 
te gebruiken voor:  
Klimmen/klauteren, duikelen, 
glijden, draaien, evenwicht, 
zitten

 Er gaan geruchten dat ook onder wipkippen rubbertegels 
moeten liggen. Wanneer zijn de knikkertegels en de 
hinkelbaan aan de beurt?

 't Wordt tijd dat kinderen de gemeente 
mogen aanklagen voor "buiten-vrede-
breuk" als voor de zoveelste keer 
de (boom)hut in de versnipperaar is 
verdwenen.

Cursiefjes

 "Elk vogeltje zingt zoals het 
gebekt is."

 Waarom accepteren we dat 
wel van vogeltjes maar niet 
van jongeren?
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