
Voor u ligt het 17e Speel-S-Nieuwjaarsblad. Het 
jaar waarin we duurzaamheid en een groene, 
speelse woonomgeving aandacht zullen geven. De 
uitdagende en leuke schoolspeelplaats zal dit jaar 
meer aandacht krijgen.
2009 was ongetwijfeld een jaar van de rechten 
voor het kind. Na een geruchtmakende rechterlijke 

uitspraak over de toepassing van de Wet 
Geluidhinder bij een schoolplein vol spelende en 
lawaaiproducerende kinderen, hebben we dan nu 
eindelijk een wet die regelt dat je tijdens de pauze 
op een schoolplein al spelend lawaai mag maken.

Tja, hoe zit het dan eigenlijk met al die 

speelplaatsen aan achtertuinen waar bewoners 
een geluidscherm (schutting) hebben geplaatst om 
spelende kinderen niet te horen of te zien? Hebben 
we hier ook een wet voor nodig? "Gij zult u zich 
niet afwenden van de spelende jeugd. Noch zult 
u jeugd in de openbare ruimte bij voorbaat tot 
overlast bestempelen!".

SPEELRUIMTE wenst u een voorspoedig en speels 2010 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

In dit Speel-S-Nieuwjaarsblad 
in formeren wij u over onze plannen 
voor 2010 en geven u enkele hoogte-
punten, 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 2010

cursus speelruimtebeleid op 9 
en 10 juni 2010 te Utrecht. Eind 
februari kunt u hierover bericht 
ontvangen. Wilt u nu al meer 

Duurzaam spelen
Duurzaamheid en duurzame ontwik-
keling worden belangrijk in de vorm-
geving van openbare ruimte. Bij de 
aanleg van beplanting en bestrating 
is milieuvriendelijk onderhoud vaker 
een uitgangspunt en wordt er geko-
zen voor duurzaam geproduceerde 
materialen.
Ook voor de inrichting van speel-
plekken kan gekozen worden voor 
duurzaam materiaal. Leveranciers 
spelen op deze vraag in. Bouwen met 
FSC-hout, materialen die lang mee 
gaan, speeltoestellen die verplaatst 
kunnen worden: het draagt allemaal 
bij. Maar ook toestellen die langdurig 
en intensief gebruikt worden.

Duurzame inrichting
Het inrichten van openbare ruimte 
voor jeugd is daarnaast ook duur-
zaam omdat het bijdraagt aan een 
andere vorm van verbetering van 
het 'milieu'. Het draagt bij aan de 
ontwikkeling van de omgeving. 
Duurzame ontwikkeling wordt 
omschreven als een evenwicht tussen 
ecologische, economische en sociale 

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), Ir. Dirk Vermeulen 
(stedebouwkundige) en Ir. Mijke 
Zengerink (stedebouwkundige). 
Naast een vaste stageplaats zijn er 
regelmatig medewerkers op project-
basis in dienst.

weten? Kijkt op speelruimte.nl. 
Deze praktijk gerichte cursus biedt 
het volgende:

•  noodzakelijke kennis en 
achtergronden over buitenspelen; 

•  bevolkingsgegevens analyseren, 
observeren gebruik, inventariseren 
informele en formele speelruimte, 
omgaan met veiligheidseisen, 
opstellen kostenaspect beheer en 
onderhoud;

•  ontwikkelen speelruimtebeleid en 
criteria in eigen gemeente;

•  ontwerp van speelruimte;
•  verder wordt aandacht besteed 

aan ruimte voor jongeren (12+) en 
speelruimte in het buitengebied 
met kleine kernen.

 SPEELRUIMTE en OBB organi se-
ren deze cursus gezamenlijk.

Platform Ruimte voor de Jeugd 
en Nationale Speelraad. Hierin 
hebben we regelmatig contact met 
collega's van andere organisaties. 
Het Kennisplatform 'Spelen' is 
hier in ontwikkeling. Zie ook de 
website: 

 www.ruimtevoordejeugd.nl.

Mijke Zengerink ontwerpster
Sinds april 2009 is Mijke Zengerink 
bij SPEELRUIMTE werkzaam als 
zelfstandig ontwerpster voor bui-
tenspeelruimten. Na een korte 
- wederzijds goed bevallen - kennis-
makingsperiode vanaf de zomer 
2008 als projectmedewerker is zij 
tot de maatschap toegetreden. Mijke 
studeerde in 2006 af als stedenbouw-
kundig ingenieur aan de TU in Delft. 

Al tijdens haar studie richtte zij zich 
op het ontwerp van de openbare 
ruimte voor kinderen en jongeren. 
Ze deed onderzoek naar de invloed 
van buitenspelen op de fysieke en 
mentale ontwikkeling van kinderen. 
Mijke ontwerpt buitenruimte voor 
bijvoorbeeld scholen en gemeenten 
en ze geeft lezingen en workshops 
over verschillende onderwerpen die 
verband houden met buitenspelen.

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

belangen. Alle ontwikkelingen die 
bijdragen aan een gezonde omgeving 
zijn duurzaam. Dus ook de ontwik-
kelingen die invloed hebben op de 
sociale omgeving. 

Spelen en sociale omgeving
Kinderen, die het naar hun zin heb-
ben in de omgeving, kunnen zichzelf 
zijn en zich identificeren met hun 
straat, hun buurt, hun woonomge-
ving. En zo is het eenvoudiger om 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Kinderen die zich thuis voelen spelen 
makkelijker samen, spreken elkaar 
aan op gedrag en vertellen thuis over 
hun ervaringen. 
Wanneer kinderen het naar hun 
zin hebben in de omgeving, geldt 
dat in de meeste gevallen ook voor 
de volwassenen in die omgeving. 
Wanneer kinderen elkaar buiten 
ontmoeten, doen volwassenen dat 
ook. Contacten ontstaan eenvoudi-
ger tijdens een spelletje en ook hier 
geldt: het is makkelijker elkaar aan te 
spreken of afspraken te maken over 
onderhoud en gebruik van de open-
bare ruimte. Onderzoek wijst uit dat 
in wijken waar meer wordt buiten 

dag buiten spelen: dat zou immers 
voldoende zijn... Door de kinderen 
naar buiten te sturen in een daar-
voor ingerichte omgeving kunnen 
kinderen wél die norm halen. Ook 
de ontwikkeling van kinderen tot 
gezonde volwassenen hoort bij een 
duurzame ontwikkeling, gericht op 
de toekomst. 

Buiten Spelen! in Vlaanderen
In Vlaanderen is van overheidswege 
regelmatig aandacht voor diepgaand 

onderzoek naar buitenspelen. Het 
Instituut Kind en Samenleving pre-
senteerde samen met de Katholieke 
Universiteit Leuven op 13 februari 
het brede onderzoek naar buitenspe-
len in Vlaanderen. Omdat dit onder-
zoek voor een groot deel een herha-
ling is van onderzoek door Jan van 
Gils uit 1983 en van de KU-Leuven 
uit 1979 en 1989, levert dit een 
aardig inzicht in de evolutie van 
speelruimte over enkele decennia. 
Het bestaat uit een litteratuuronder-
zoek, enquêteonderzoek bij kinderen 
over buitenspelen, gezondheid en 
ontwikkeling en een studie, waarbij 
het spel van kinderen in diverse wij-
ken wordt geobserveerd en aan de 
woonomgeving wordt gekoppeld. Op 
basis van de onderzoeksresultaten 
worden aanbevelingen geformuleerd 
waarmee het (m.n. lokale) beleid het 
buiten spelen kan stimuleren.
De drie onderzoeken zijn in één 
publicatie samengebracht en per 
email te bestellen en kost 40 € inclu-
sief verzendkosten. U vindt meer 
informatie bij de tab Publicaties 
(http://www.k-s.be/node/153) op de 
website van Kind & Samenleving. 

gespeeld, sociaal isolement minder 
voorkomt. Wat er weer toe leidt dat 
er zelfs minder verwaarlozing en 
mishandeling plaatsvindt.
Tot slot zullen buitenspelende kin-
deren leren om hun omgeving te 
bekijken en te waarderen. Onder 
andere door buiten te zijn, worden 
ze zich bewust van hun verantwoor-
delijkheid voor de woonomgeving. 
Die betrokkenheid - van kinderen nu 
en later van volwassenen - draagt bij 
aan een duurzame ontwikkeling.

De volgende titels zijn bij Stichting 
SPEELRUIMTE verkrijgbaar:

Spelen en gezondheid
Een derde van de kinderen is te dik. 
Daarvan zal de helft als volwas-
sene ook te dik blijven. De aanpak 
van overgewicht is onderwerp voor 
uitvoerige discussies. Verwacht 
wordt dat welvaartziekten als sui-
kerziekte en hart- en vaatziekten 
snel de grootste kostenpost in de 
gezondheidszorg zullen vormen. Veel 
geld wordt besteed aan het bestrijden 
van overgewicht. Bewegen, sporten 
en gezond eten worden gestimu-
leerd. Nu beweegt, in sommige 
wijken, maar 10% van de kinderen 
voldoende; een half uur per dag. Dat 
betekent dat de meeste kinderen dus 
ook niet langer dan een half uur per 

SPEELRUIMTE zet zich daarvoor 
in. Door een gedegen advies van 
een ontwerpprofessional binnen 
het budgettair bereik van een basis-
school aan te bieden. Dit door het 
belangrijkste werk binnen één dag af 
te ronden. De school bereidt de dag 
zelf voor door het op een rij zetten 
van wensen en voorwaarden. Aan 
het begin van de ochtend worden 
deze met SPEELRUIMTE besproken. 
Gedurende de dag ontwerpen we. 
We observeren en meten en uitein-
delijk ligt er een ontwerp voor het 
plein. De begroting wordt doorge-
nomen en we geven suggesties voor 
de uitvoering. De tekening, uitleg en 
begroting vormen vervolgens voor 
de school het uitgangspunt bij onder-
handelingen met sponsoren, fondsen 
en met uitvoerders.

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).

Van schoolplein naar 
speelplein!
Het schoolplein kan een uitda-
gende, spannende en fantasierijke 
speelplaats worden. Buiten zijn is 
aantrekkelijk en uitdagend. Het plein 
wordt niet alleen tijdens schooluren 
gebruikt, maar ook na kwart over 
drie en in het weekend kan hier ein-
deloos gespeeld worden. Het school-
plein als ontmoetingsplaats. Stichting 

speelruimte-2010-17.indd   1 12-01-10   20:57



Postbus 449, 
3800 AK  Amersfoort

Speel-s-Nieuwjaarsblad
nieuwsbrief van stichting Speelruimte - NR 17

Lezingen en workshops
In 2009 hebben we een aantal 
lezingen en workshops verzorgd en 
bezocht:
 27 tot en met 31 januari  stonden 
we op de NOT (Nationale 
OnderwijsTentoonstelling) in 
de Jaarbeurs. We hebben veel 
contacten met  scholen gelegd met 
betrekking tot ons aanbod voor 
ontwerpadviezen voor een speelse 
inrichting van het schoolplein.

 10 en 11 juni gaven 
SPEELRUIMTE en OBB de 
landelijke cursus Gemeentelijk 
Speelruimtebeleid 18 cursisten 
uit 14 gemeenten namen hieraan 
deel.
 7 oktober gaven we een lezing 
over buitenspelen op het 
schoolplein bij de RkBS de Vlinder 
in Houten.
 8 oktober gaven we een workshop 
over natuurlijk spelen voor 
de Werkconferentie van het 
Speeltuinoverleg Midden-Drenthe.
 14 en 15 oktober stonden we op 
de Dag van de Openbare Ruimte 
in Houten.
 27 oktober gaven we in Geel 
(België) een lezing over de 
groene, veilige en creatieve 
schoolspeelplaats voor 16 scholen 
met ongeveer 60 deelnemers.
 29 november gaven we een 
workshop over het recht van 
kinderen op speelruimte bij de 
Miniconferentie voor, door en met 
jonge professionals en studenten 
uit Nederland en Vlaanderen van 
de Janusz Korczak Stichting.

11 februari waren we bij de 
inauguratielezing van mw. Prof. 
dr. Diny van der Aalsvoort 
voor het Lectoraat Spel aan de 
Hogeschool Utrecht.
13 februari waren we bij de 
presentatie plaats van het brede 
onderzoek "Buiten spelen 
in Vlaanderen" tijdens het 
Colloquium Buitenspelen in 
de gebouwen van het Vlaamse 
Parlement in Brussel.
9 maart verzorgden we een lezing 
over buitenspelen met informele 
en natuurlijke speelaanleidingen 
voor bewoners van de wijk 
Valuwe in Cuijk.
18 april gaven we een workshop 
ontwerpen voor buitenspel op de 
Studie en Ontmoetingsdag van de 
Janusz Korczak Stichting.
12 en 19 mei en 2 juni hebben we 
voor ambtenaren van de gemeente 
Amersfoort, samen met OBB, de 
inhouse cursus Speelruimtebeleid 
verzorgd. Deze cursus was 
geheel afgestemd op de lokale 
omstandigheden en vragen vanuit 
de Dienst.

 Klein speelt fijn. Groot verveelt zich dood.

 Als de hoogste sport van het 
klimtoestel beklommen is mag je door 
naar het volgende level

 Bent ú wel eens 
geprikkeld door 
een prikkelbosje?

 Nederland mag een voorbeeld 
aannemen van Australië. Zelfs een 
dorp met 7 gezinnen heeft nog een 
centrale toestellenspeelplek. En ook 
daar maken de kinderen er geen 
gebruik van.

 Gehoord:" zullen we vader en 
moedertje spelen?"... "nee! Ik hou niet 
van scheiden"

 "ik verveel me" 
en "je verveelt 
me" zijn beiden 
te voorkomen. 
Upgrade de 
speelomgeving!

Cursiefjes

 Spelen is tijdloos. 
Tot dat je moeder 
je komt zoeken.

 Het wordt 
donker, kom vlug 
binnen! Altijd 
maar vlug, vlug, 
jullie denken  
zeker dat ik een 
vluchteling ben.

 "Eindelijk" riep de wipkip "nu 
heb ik ook een echte valdempende 
ondergrond". "En ik dan? Wanneer 
is het mijn beurt" zuchtte de 
knikkertegel.

 De recessie heeft 
ook gevolgen 
voor de jeugd. 
Ze gaan minder 
naar pretparken 
en moeten 
noodgedwongen 
hun vertier in de 
woonomgeving 
zoeken.

 Jongeren zijn het zat. Maar wacht 
maar. Zij zijn de burgers, wethouders, 
raadsleden en ambtenaren van 
morgen!

speelruimte-2010-17.indd   2 12-01-10   20:57


