
Voor u ligt het 18e Speel-S-Nieuwjaarsblad. Volgens 
het dagblad Trouw wordt dit het jaar van de diervrien-
delijke productie. Met www.schoolpleindokter.nl wil-
len wij dit jaar aan een kindvriendelijke schoolspeel-
plaats werken.

2010 was het jaar van uitbarstende vulkanen, aard-
bevingen, overstromingen, een foute wissel op de 

 olympische spelen, net geen wereldcup én de val van 
het 4e kabinet Balkenende. Nu wordt het land gere-
geerd met gedoogsteun.

Kinderen hebben ook gedoogsteun nodig. Vaak wordt 
een speelplaats ingericht met het oog op wat er niet 
zou moeten kunnen: "...hier geen voetbal, die jongens 
kunnen naar het trapveld 300 meter verderop...". 

Dus is er geen open ruimte voor rennen en balspel. 
Toch wordt de ruimte tussen de toestellen gebruikt 
door voetballende en rennende jongens. 
En de meisjes ...? Die blijven weg! 
De paradox van teveel planning in het speelruimte-
ontwerp: als je wilt dat meiden meer buiten spelen, 
moet je juist het luidruchtige spel van jongens 
 gedogen.

SPEELRUIMTE wenst u een voorspoedig en speels 2011 toe.
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Postbus 449
3800 AK  AMERSFOORT
Tel.: 033 - 465 32 70
Fax: 084 - 721 67 43
email: speelruimte@xs4all.nl
web: www.speelruimte.nl
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uitgaven en 
producties

In dit Speel-S-Nieuwjaarsblad infor-
meren wij u over onze plannen voor 
2011 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 2011

www.schoolpleindokter.nl. Over 
deze website leest u elders in dit 
blad meer.
Platform Ruimte voor de Jeugd 
en Nationale Speelraad. Hierin 
hebben we regelmatig contact met 
collega's van andere organisaties. 
Zie ook de website www.
ruimtevoordejeugd.nl.
cursus speelruimtebeleid op 8 en 9 
juni 2011 te Utrecht. Eind februari 
kunt u hierover bericht ontvangen. 
Wilt u nu al meer weten? Kijkt 
op speelruimte.nl. SPEELRUIMTE 
en OBB-ingenieurs organiseren 
deze praktijk gerichte cursus 
gezamenlijk.

 De cursus biedt het volgende:

De site geeft inzicht in het belang 
van een goede buitenruimte voor 
kinderen, docenten en ouders. 
Daarnaast helpt de schoolplein-  
dokter bij het aantrekkelijk maken 
van een schoolspeelplein voor buurt 
en gemeente.

Voor scholen is het plein het visite-
kaartje. De visie van de school kan 
uitgedragen worden door de inrich-
ting van het schoolplein. Een mooi 
en verzorgd speelplein is aantrekke-
lijk en straalt het kwaliteit uit. Spelen 
en leren gaan hand in hand en door 
kinderen op het schoolplein de juiste 
mogelijkheden te bieden doen ze 
nieuwe kennis op en leren ze conflic-
ten te hanteren. De schoolpleindok-
ter helpt het plein in te richten zodat 
spelen en leren elkaar versterken en 
niet verdringen.

Op www.schoolpleindokter.nl staan 
tips en ideeën voor leraren, besturen 
en buurtbewoners om mee van start 
te gaan. Het stappenplan dat op de 
site wordt geboden geeft aan hoe 
betrokkenen een plan kunnen maken 

Organisatie
SPEELRUIMTE bestaat nu 19 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 maat-
schap bestaat uit de leden Ir. Dirk 
Vermeulen (stedebouwkundige) en 
Ir. Mijke Zengerink (stedebouwkun-
dige). Naast een vaste stageplaats zijn 
er regelmatig medewerkers op pro-
jectbasis in dienst.

•  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.
IPA World Conference 2011 van 

 4 tot 7 juli te Cardiff in Wales. Wij 
zullen deze conferentie, met als 
motto " Playing into the Future - 
surviving and thriving", bijwonen. 
U kunt nog inschrijven voor 
deelname op http://www.ipa2011.
org/.

Schoolpleindokter
Dit jaar gaat de website www.school-
pleindokter.nl van start! Dit is een 
website waarop voor iedereen die 
met school- en speelpleinen te maken 
heeft informatie en achtergronden te 
vinden zijn. De website helpt bij het 
maken van keuzes voor het inrichten 
van buitenruimte bij scholen, kin-
derdagverblijven, peuterspeelzalen 
of bso's. De schoolpleindokter geeft 
daarnaast handvatten aan schoolbe-
sturen, gemeenten en ouders over het 
benutten van alle mogelijkheden van 
een plein. Behalve tips en voorbeel-
den is op de site bovendien het een 
en ander te lezen over regelgeving.

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

voor het inrichten van de buiten-
ruimte. Het stappenplan is helder en 
haalbaar, en geeft mogelijkheid om 
zonder hulp van buitenaf een plan 
op te stellen. Wanneer ondersteuning 
toch gewenst is wordt op de site aan-
gegeven bij wie het beste om hulp 
gevraagd kan worden.

De schoolpleindokter is in het 
leven geroepen om laagdrempelige 
mogelijkheden te bieden voor het 
bespeelbaar en aantrekkelijk maken 
van schoolpleinen. De kennis die 
SPEELRUIMTE heeft opgebouwd 
willen we delen, en bruikbaar maken 
voor iedereen die kinderen graag ziet 
buitenspelen. Bovendien weten we 
dat kinderen steeds minder buiten 
spelen, terwijl we óók weten dat dat 
buitenspelen nou juist zo belangrijk 
is voor de ontwikkeling. De school-
pleindokter heeft als doel het haal-
baar maken van verbeteringen aan 
het speelplein, zowel op grote als op 
kleinere schaal. 

   een gezamenlijk initiatief 
van SPEELRUIMTE en OBB 
Ingenieursbureau.

kelijk laag voor de school. Al het 
geproduceerde materiaal blijft ook op 
de school achter. Dit materiaal (en de 
mondelinge overdracht) vormt ver-
volgens voor de school het uitgangs-
punt bij onderhandelingen met spon-
soren, 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 in één dag getekend 
advies op locatie kost e 500,= (excl 
BTW; zie: www.speelruimte.nl/
ontwerp). Voor nieuwbouwsituaties, 
waar niet op locatie gewerkt kan 
worden, zijn eveneens aantrekkelijk 
geprijsde opties mogelijk.

Lezingen en workshops
In 2010 hebben we een aantal 
lezingen en workshops verzorgd en 
bezocht:

30 maart bezochten wij 
de Informatiedag over 
speelgelegenheden - Veilig spelen. 
Deze werd georganiseerd door 
het NEN. De nieuwe normenreeks 
NEN_EN 1176 serie, 1177 werd 
hier toegelicht.

1 juni bezochten we het 
Symposium Natuurlijk Spelen. 
Professor Louise Chawla gaf hier 
een inspirerende lezing over de 
spelontwikkeling in relatie tot de 
omgeving bij jonge kinderen.
9 en 10 juni gaven SPEELRUIMTE 
en OBB de landelijke cursus 
Gemeentelijk Speelruimtebeleid 
12 cursisten afkomstig van 9 
gemeenten en bedrijven namen 
hieraan deel.

Verbeter uw schoolplein!
Het schoolplein kan veranderen 
in een uitdagende, spannende en 
fantasierijke schoolspeelplaats. Het 
buitenspelen is een aantrekkelijke 
ervaring, waar vaak ook van geleerd 
wordt. Het schoolplein kan aantrek-
kelijk en uitdagend zijn. Niet alleen 
tijdens schooltijd maar ook op bui-
tenschoolse tijden kan hier eindeloos 
gespeeld worden. Het schoolplein 
als ontmoetingsplaats. Stichting 

De volgende titels zijn bij Stichting 
SPEELRUIMTE verkrijgbaar:

SPEELRUIMTE zet zich daarvoor in. 
Gedurende één hele werkdag zijn 
we op de school aanwezig voor het 
maken van een advies speciaal voor 
uw school. 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 ontwer-
pen oplossingen. Aan het einde van 
de dag ligt er een getekend advies, 
een toelichting op papier en een glo-
bale begroting voor het verbeteren 
van het plein. Door reistijd, overleg 
en het ontwerpadvies in één dag te 
combineren zijn de kosten aantrek-

27 tm 29 oktober waren we bij de 
conferentie Child in the City in 
Florence. 

Tussen Kind en Samenleving
Ter gelegenheid van het afscheid van 
haar directeur Jan van Gils heeft Kind 
& Samenleving (België) een sympo-
sium over het sociale actorschap van 
kinderen georganiseerd. Actorschap 
van kinderen wil zeggen: hoe kin-
deren de samenleving en de wereld 
rond zich heen mee vorm geven. 
Voor iedereen die zich bezig houdt 
met de positie van kinderen in de 
moderne samenleving is dit boek een 
aanrader. Voor verdere informatie en 
bestellen, zie de website van Kind & 
Samenleving http://www.k-s.be.

13 en 14 oktober stonden we op 
de Dag van de Openbare Ruimte 
in Houten.
15 oktober woonden we het 
symposium Tussen Kind en 
Samenleving: over het sociale 
actorschap van kinderen in Brussel 
bij. Dit werd georganiseerd door 
onze collega Kind en Samenleving 
in Vlaanderen als afscheid voor 
hun directeur Jan Van Gils. 
Zijn opvolgster An Piessens 
presenteerde het bijbehorende 
feestboek.

*

*
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Child in the City in Florence
Gedurende drie dagen waren er veel 
sprekers. Tijdens de plenaire bijeen-
komst ter opening van deze interna-
tionale conferentie sprak ondermeer 
Roger Hart. Hij gebruikte zijn speech 
voor een herdenking voor de op 11 
Februari 2010 overleden Colin Ward. 
Roger liet zien dat zijn boek The 
Child In The City (1978) nu in 21ste 
eeuw nog steeds actueel is. Als u het 
boek niet in de bieb kunt vinden, zijn 

persoonlijke gevoelens, ervaringen 
en meningen te uiten. Aan de hand 
van deze ontwerpvisie gaan ze aan 
de slag. Brainstormen, schetsen en 
modelleren, om vervolgens te onder-

bewoners en andere kinderen uit de 
buurt te presenteren. Een spannend, 
maar ook  feestelijk moment.

Met deze aanpak zijn er nu een aan-
tal opdrachten succesvol uitgevoerd. 
Zij hebben geleid tot buurtprojecten, 
speelobjecten voor scholen, maar ook 
ontmoetingsplekken voor de open-
bare ruimte. 
Omdat de ontwerpen vanuit de wijk 
en de school tot stand komen krijgen 
zij een sterke symbolische functie 
en worden daadwerkelijk cultureel 
eigendom. 
Daarnaast hebben de projecten ook 
een pedagogische waarde. Het is 
namelijk belangrijk om te ervaren 
dat je een bijdrage kan leveren aan je 
omgeving, dat je wél mee kan doen. 
En zeker kinderen zijn van nature 
betrokken, nieuwsgierig én creatief.

Heeft u interesse in zijn aanpak voor 
techniek-bemiddeling in het onder-
wijs, of in participatie met kinderen 
kunt u met Marcel contact opnemen 
via SPEELRUIMTE of direct op zijn 
nummer 06 44 952 645.

er op internet 2e hands exemplaren 
verkrijgbaar.
In één van de parallelle sessies zagen 
we een opmerkelijke bijdrage van 
Marcel Bolten uit Nederland. Elders 
in deze nieuwsbrief meer daarover.

Levensecht leren
Marcel Bolten heeft een opmerkelijke 
combinatie van onderwijs en kinder-
participatie ontwikkeld. Deze jonge 
ontwerper daagt kinderen uit om 
op school een ontwerpbureau op te 
richten om vervolgens aan de slag te 
gaan met een levensechte opdracht. 
De opdracht wordt in samenwerking 
met een school of gemeente gefor-
muleerd, omdat zij het belang zien 
van de verfrissende blik die kinderen 
kunnen werpen op vraagstukken 
waar zij mee worstelen. 
Kinderen kunnen én willen daarin 
meedenken. Als echte ontwerpers 
kijken naar hun omgeving. Zo leren 
zij zich te verplaatsen in anderen 
en merken dat veel aspecten een rol 
spelen. In dit proces, waarin gebruik 
wordt gemaakt van professionele 
ontwerpmethoden, leren zij hun 

zoeken, te testen en samen voor 
de beste oplossing te kiezen. Want 
ontwerpen is creatief, maar met oog 
voor de realiteit. Na zes tot acht 
weken is het ontwerp klaar om aan 

 Gelukkig in het 
spel, ongelukkig 
in de liefde

 Jongetje m proefwerk 
zkt jongetje m mazelen 
om smn mee te spelen

 In de wetenschap 
gelijken wij op kinderen 
die aan de oever der 
kennis hier en daar 
een steentje oprapen, 
terwijl de wijde oceaan 
van het onbekende zich 
voor onze ogen uitstrekt 
(Newton)

 We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, 
we worden oud omdat we stoppen met spelen

 Voer geen oorlog, 
voer de eendjes

 Als je wilt 
scoren moet je 
wel een doel 
hebben

 Je moet schieten, 
anders kun 
je niet scoren 
(Cruijff)

 Wat oud is knort graag; 
wat jong is speelt graag
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